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Sammanfattning 
Starten av kalla kriget medförde att Sveriges dåvarande regering beslutade att utvidga 
försvaret i de nordligaste delarna av landet. Detta innebar bland annat en omfattande 
utbyggnad av truppbefästningar och armébatterier. Nyttan av truppbefästningar har dock 
minskat kraftigt i dagens krigsföring. På grund av att Fortifikationsverket är fastighetsägare 
samt att Försvarsmakten inte längre vill hyra truppbefästningarna, har man beslutat att avyttra 
stora delar av beståndet. Det finns olika sätt att avyttra en truppbefästning. Markägaren kan 
överta värnet, värnet kan plomberas, rivas eller totalrivas. Fortifikationsverket vill veta vilket 
alternativ som är det miljömässigt mest fördelaktiga i olika situationer.  

Detta arbete syftar till att utreda miljöpåverkan för rivning av truppbefästningar. 
Detta görs genom att jämföra de tre olika rivningslösningarna. 

 Värnet som studerats är en Sk 10 Kupol vilket är ett skyddsrum med 10 
sovplatser byggt som en kupol. 
 Från maskiner och lastbilars förbrukningsvärden räknas totala utsläpp ut för tre 
olika typer av rivningsalternativ och tre olika avstånd. Resultaten av uträkningarna visar på 
stora skillnader i dieselförbrukning mellan olika alternativ och avstånd. 

Maskiner och lastbilars miljöpåverkan består till stor del av utsläpp från avgaser. 
De utsläpp som kommer från en dieselmotor är koldioxid, koloxid, kväveoxider, kolväten och 
partiklar. Av dessa utgör koldioxid den största delen och utsläppen av koldioxid är ett av de 
största miljöproblem vi står inför i dagsläget.  
 Genom att välja rätt rivningsalternativ till rätt plats och omständighet kan man 
göra stora besparingar för miljön. Resultatet visar att plomberingsalternativet vid alla avstånd 
är ett miljömässigt bättre alternativ jämfört med både rivning och totalrivning för avyttring av 
en Sk 10 Kupol. Man kan anta att så är fallet för alla likvärdiga värn eftersom de har en 
liknande grundkonstruktion med en skyddsrumsdel och ingångar.  

I de fall där plombering inte är möjligt på grund av utformning av värnet blir 
rivning det givna alternativet. Den miljöpåverkan som en rivning innebär vid långa avstånd är 
lägre än påverkan av en totalrivning på korta avstånd. Totalrivning är bara användbart inom 
tätbebyggt område där åtgärden skapar möjlighet för markägaren att bygga på platsen för 
värnet.   
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Abstract  
The start of the Cold War led to that Sweden's former government decided to extend the 
defense in the northernmost parts of the country. This included a major deployment of troop 
fortifications and army batteries. The usefulness of troop fortifications has drastically fallen in 
modern warfare. Fortifikationsverket is the owner and Försvarsmakten does not rent the 
troopfortifikations any more. Fortifikationsverket has decided that large parts of the stock will 
be disposed. There are different ways to dispose of a troop fortifications. The land owner can 
take over the shelter, the shelter can be sealed, demolished or totally demolished. 
”Fortifikationsverket” wants to know which option is most environmentally advantageous in 
different situations.  

This work aims to investigate the environmental impact of demolition of the 
troop fortifications. This is done by comparing three different solutions of demolition. 

The shelter I choose to look at is a Sk 10 Kupol. It is a shelter with 10 beds and 
it is built as a dome. The material in the shelter is mainly reinforced concrete. 

From gasconsumption values of excavators and trucks, the total emissions for 
the three different types of demolition options and three different distances where calculated. 
The results of the calculations show large differences in gasconsumption between different 
options and distances. 

The environmental impact of excavators and trucks is largely composed of 
emissions from exhaust gases. The emissions that come from a diesel engine is carbondioxide, 
carbonmonoxide, nitrogen oxides, hydrocarbons and particles. Of these, the majority is 
carbondioxide and these emissions are one of the biggest environmental problems we face 
today.  

By choosing the right demolition option at the right place and circumstance, big 
savings can be made for the environment. The result shows that sealing at all distances is a 
better alternative compared to both demolition and total demolition. One can assume that this 
is the case for all similar shelters because they have the same basic design with a shelter and 
entrances.  

In cases where sealing is not possible because of the design of the defense, the 
demolition option should be chosen because the environmental impact of demolition at long 
distance is less than the impact of a total demolition at short distance. Total Demolition is 
only useful in densly populated areas where the measure creates the opportunity for the 
landowner wants to build on the site of the shelter is high. 
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Förord 
Denna rapport är ett examensarbete omfattande 15högskolepoäng. Arbetet är utfört åt 
fortifikationsverket via Grontmij AB och Luleå tekniska universitet. 
 
Jag vill med dessa förord passa på att tacka de personer som varit inblandade i detta arbete. 
Vidare skulle jag vilja rikta ett extra stort tack till Stefan Pettersson Fortifikationsverket, 
Gunnar Nyman Grontmij AB, Anders Wennström och Lennart Apleberger Luleå tekniska 
universitet . 
 
Boden, november 2008 
 
Erik Hansson 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
Efter Andra världskrigets slut startade det kalla kriget mellan USA och Ryssland. Den 
upprustning som då skedde gjorde att Sveriges regering tog beslut om att stärka försvaret mot 
öster efter finska gränsen och det som kom att kallas Kalixlinjen. Vägnätet i dessa områden 
var under den tiden inte välutbyggt och detta gjorde att man inriktade sig på att snabbt 
mobilisera försvaret efter den finska gränsen. Bakom dessa posteringar utformades ett 
fördröjningsområde där man skulle fördröja fiendens frammarsch mot Kalixlinjen.  

Anledningen till varför man utsåg Kalixlinjen till den plats där man ville sätta 
stopp för fiendens frammarsch var att det endast fanns vägar i de södra delarna av Norrbotten 
ut mot finska gränsen. Man ville därigenom få stopp på framryckningen innan man kom till 
områden med bättre utbyggt vägnät. Dessutom låg järnvägen i samma område och man ville 
inte släppa fienden så långt in som till Boden där knutpunkten för järnvägen låg.  

Kalixlinjen bestod av skansar bemannade med soldater som var rekryterade i 
Norr- och Västerbotten. Man hade också tunga armébatterier i Siknäs 1-4 och lätta 
armébatterier i Häggmansberget och Miekojärvi. Kalixlinjen sträckte sig från kusten till norr 
om Överkalix.  

Uppe i Kirunaområdet byggdes skansar efter järnvägen och Norska gränsen. 
Därefter byggdes inga fler anläggningar före Norgevägen stod färdig. 1982 byggdes ett stort 
antal värn för att försvara Norgevägen men inga armébatterier byggdes. 
När man började utbyggnaden av vägnätet i de norra delarna av länet utvidgades Kalixlinjen 
norrut för att mötas upp med försvaret av Kirunaområdet. Skansar och lättare armébatterier 
byggdes men den tilltänkta fienden från öst utvecklade sina stridsfordon för snabbare 
frammarsch vilket gjorde att man inte skulle klara av att mobilisera Kalixlinjen i tid.  

Fokus flyttades från Kalixlinjen till Lule- och Råneälvens övergångar och 
Bodens fästning. Kalixlinjen fick istället agera som en del i fördröjningsområdet mellan 
finska gränsen och den nya linjen där fienden skulle stoppas. Detta föranledde dock att vissa 
skansar utvecklades och rustades upp för dessa ändamål och på många ställen byggdes 
skansarna ut med fler värn. Lule- och Råneälvens försvar bestod av 5 tunga Armébatterier, ett 
lätt batteri och en större mängd skansar.  

Bodens fästning bestod av ett fåtal bemannade skansar, ett lätt armébatteri i 
Rödberget, 5 artillerifort, 2 tunga flankeringsbatterier samt ett antal lätta flankeringsbatterier. 
De landområden som låg söder/väster om Luleälven skulle sedan mata försvarslinjen med 
material och förnödenheter så snabbt som möjligt.   
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Bild 1: Rödbergsfortet i Boden. 
 
Efter hand som anläggningarna inte användes och krigsföringen i världen ändrades har nyttan 
av truppbefästningarna minskat. Idag används inte anläggningarna i någon större utsträckning 
och man har börjat avyttra dessa. Avyttring kan innebära flera saker. Endera kan markägaren 
överta värnet i befintligt skick. Fortifikationsverket kan i de fall markägaren vill, utföra vissa 
åtgärder i och utanför värnet för att underlätta övertagandet för markägaren. Ett annat 
alternativ är att riva värnet och därefter säga upp avtalet med markägaren. Denne godkänner 
åtgärden och avtalet om arrendering av mark och nyttjande sägs upp.  Fortifikationsverket har 
i samarbete med Länsstyrelsen, Kommuner och andra intressenter försökt att bevara 
intressanta och ovanliga värn för eftervärlden. Tanken är att man ska kunna åka runt i länet 
och se hur norra landsändens försvar såg ut. Detta genom att spara olika sorters värn från 
olika tidsepoker i utbyggnaden. Exempel på detta är norra fronten i Boden. 
(Försvaret av Övre Norrland under 1900-talet, 2006)(Försvar i förvar, 2005)
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1.2 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att utreda påverkan på miljön när det gäller avyttring av 
truppbefästningar. Vilket rivningsalternativ är lämpigast ur miljösynpunkt. 

1.3 Mål 
Målet med arbetet är att ta fram ett underlag där man kan få hjälp att välja rätt form av åtgärd 
vid framtagandet av en bygghandling. De delmål som finns är att 
 

• Att ta fram underlag för vilken påverkan de tre rivningsalternativen har på miljön. 
• Att utreda hur man kan minimera dessa genom rätt val av åtgärd. 
• Att sammanställa dessa till att utgöra ett underlag till en handbok för val av åtgärd. 

1.4 Metod 
Arbetet utförs genom att studera tre alternativa rivningslösningar. Totalrivning, rivning och 
plombering och vilka effekter dessa åtgärder har på miljön. En bygghandling är framtagen för 
rivning av truppbefästningar varifrån mycket information är hämtad. Inventering av värn 
utfördes för att få en bättre bild av hur verkligheten ser ut och besök vid rivningar utfördes för 
att kunna se hur det olika rivningsmetoderna går till. Kontakt togs med entreprenören som 
utfört de senaste rivningarna för att få fram färska siffror på tids respektive drivmedelsåtgång. 
Litteratur söktes via Fortifikationsverkets eget arkiv, bibliotek och Internet.   

1.5 Avgränsningar 
Begreppet avyttring innehåller flera olika åtgärder. T.ex. försäljning/överlåtelse till 
markägare, rivning och bevarande I arbetet har fokus lagts på åtgärdsalternativet rivning. 
 
De alternativ som undersöks är Totalrivning, Rivning och Plombering. Eftersom rivning 
invändigt är en del i arbetet som utförs på samma sätt oberoende av vilket rivningsalternativ 
man än väljer undersöks inte dess miljöpåverkan i detta arbete. 
 
En typ av skyddsrum är studerat. En Sk 10 Kupol vilket är ett kupolformat skyddsrum med 
sovplatser för 10 personer.  
 
När det gäller avstånd till arbetsplats osv. kan det skilja oerhört mycket eftersom det finns 
skyddsrum i princip i hela Norrbotten. Mer koncentrerat i Tornedalen, Kalixälvdal och 
Luleåälvdal men de finns lite överallt. Trailingavståndet är därför satt till 5, 20, 30 mil  för 
kort medel och långt avstånd. Avstånden till återvinningsstation respektive betongstation 
sattes till 1, 5, 15 mil för kort, medel och långt avstånd. 
 
Miljöpåverkan av maskiner är svårt att värdera, därför har endast åtgången av diesel studerats. 
De miljörisker som hydraulolja och motorolja mm kräver en utförlig riskanalys varför de inte 
studerats i detta arbete. 
 
De utsläpp som hjullastare ger är små och likvärdig mellan de tre alternativen varför den inte 
studerats. 
 
Tillkommande åtgärder så som fyllnadsmassor på ett rivet eller totalrivet värn har  inte 
studerats eftersom det varierar kraftigt beroende av hur värnet ligger i jämförelse med 
befintlig marknivå. Dessutom valdes att inte räkna med den miljöpåverkan som 
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framställningen av betong  till plombering innebär. Miljöpåverkan av fyllnadsmassor 
respektive betong till plombering kan antas vara låga och likvärdiga för ett medeldjupt byggt 
värn och tar därigenom ut varandra. 
 
Efter att rivningsalternativ valts skickas information om detta till Generalläkaren som är 
tillsynsmyndighet. Generalläkaren beslutar därefter om dessa åtgärder är godkända enligt 
miljöbalkens direktiv. Detta arbete tittar på de fall där tillsynsmyndigheten inte har några 
restriktioner vad gäller rivningsalternativ.
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 2 Teori 
I detta kapitel behandlas olika miljöpåverkningar som dessa truppbefästningar har. Här 
diskuteras miljöpåverkan från maskiner och lastbilar och återvinning av material. Även 
betongs miljöpåverkan tas upp för att visa hur viktig återvinning av betong är. 

2.1 Betong och dess miljöpåverkan 
Framställningen av cement är en process som har relativt hög miljöpåverkan eftersom 
kalksten och sand upphettas till höga temperaturer för att framställa ett glasaktigt ämne kallat 
klinker. I snitt kan man säga att för varje kubikmeter betong levererat till kund går det åt ca 40 
kg kol och 40 kWh el bara för cementtillverkningen. Betänk då att i en kubikmeter betong 
ingår det endast ca 350 kg cement. Temperaturen i brännugnen är ca 1450oC vilket medför att 
stora mängder bränsle krävs. I dagsläget eldas ugnarna i de flesta cementfabrikerna med 
fossila bränslen som kol och olja men utvecklingen går mot att i allt större utsträckning elda 
med andra material. Istället för olja och kol kan man elda bildäck och spillprodukter mm för 
att minska utsläppen från fossila bränslen, man använder produkter som redan fyllt sitt 
ursprungliga syfte och därigenom kan anses bättre för miljön att elda. Man kan dessutom 
återanvända mycket av den värme som bildas och återföra den till samhället via elproduktion 
eller fjärrvärme. 

För att minska miljöpåverkan av betong pågår också utveckling av nya 
cementsorter med mindre andel klinkermaterial. T.ex. görs tester där man blandar in flygaska 
i betongen för att minska andelen cement. Jordens kalkstensreserver och tillgången av gråberg 
är så pass stora att man inte kommer att få någon brist inom en väldigt lång framtid. Lokalt 
kan det dock bli brist på gråberg alternativt natursten vilket till viss del kan avhjälpas med 
utveckling av nya betongsorter. 

Total råvaruåtgång för en genomsnitts kubikmeter betong levererat till kund är 2 
ton ballast, 450 liter vatten, 350 kg cement, 1 kg betongtillsatser, 7 liter diesel och 15 kWh el.  
(B. Gillberg m.fl. 1999) 

2.2 Miljöpåverkan från maskiner och transporter 
Den stora delen av utsläppen från maskiner och lastbilar mm kommer ifrån dieselavgaser. 
Resterande ämnen med negativ miljöpåverkan kan vara motorolja, hydraulolja, glykol osv. 
Dessa är dock extremt svåra att räkna på eftersom de inte är ett utsläpp som alltid 
förekommer. De fall där oljor etc. släpps ut beror på läckage från maskinerna och detta skall 
inte förekomma. De beror ofta på slitage eller skador på någon del i motor eller 
hydraulsystem och det är svårt att säga hur ofta och hur mycket som kan läcka ut. I vanliga 
fall lämnas oljor och andra vätskor till återvinningsstationen. 

2.2.1 Diesel 
Diesel är ett tyngre drivmedel än bensin. Den innehåller mer energi och mer kol än bensin 
vilket gör att för varje kg förbränd diesel bildas ca 2,6 kg koldioxid. Därutöver bildas det 
kväveoxider, kolmonoxid, partiklar och kolväten. 
 Den diesel som vi i Sverige använder har miljöklass MK-1 och den är renare än 
Europadieseln som används i större delen av Europa. Detta är en av anledningarna till att vi 
haft ett så högt dieselpris under 2008. Sverige har haft brist på diesel men eftersom inget 
annat land har samma miljöklass har vi inte kunnat importera mer diesel. MK-1 dieseln är i 
princip svavelfri och anpassad för vårt kalla klimat. En annan stor skillnad är att MK-1 
dieseln har endast 5 procentenheter hälsoskadliga aromater medans europadieseln har ca 20 
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%. Dessutom har den 18% lägre utsläpp av partiklar och 7% lägre utsläpp av NOx 
(kväveoxider). (http://www.preem.se/templates/SimplePage____7622.aspx)  
 
 

2.3 Utsläpp från tunga fordon 
En motor från en lastbil i Euro 3 klass från början av 2000 talet valdes. Dess utsläppsvärden 
representerar vad som kan finnas i både lastbilar och maskiner som används i dagsläget och 
tabellen visar på Utsläppsvärden ses i tabell nedan. 
 
Tabell 1: Utsläpp från Volvo dieselmotorer 

 
 (http://www.rejmes.se/Hem/Nyhetsfiler/emmissioner.pdf) 

2.4 Miljö och hälsorisker 

2.4.1 CO (Kolmonoxid) 
Kolmonoxid bildas när en förbränning av kol äger rum där syrehalten är låg. Onaturligt höga 
mängder kolmonoxid kan bero på många olika saker, T.ex. igentäppt luftfilter eller fel i 
insugningssystemet vilket medför att en för hög andel bränsle sprutas in i motorn. Ämnet är 
skadligt för människans hälsa. 

2.4.2 CO2 (Koldioxid) 
Koldioxid bildas vid förbränning av kolbaserade ämnen. Om andelen koldioxid vid 
förbränningen är hög fungerar motorn bra, ju högre procentuell andel CO2 i avgaserna desto 
renare förbränning. Koldioxid behåller värme från solen inne i jordens atmosfär. Detta leder 
till en global uppvärmning även kallad växthuseffekten. Koldioxidutsläppen är viktiga att 
minska i dagens miljöarbete. När 1kg diesel förbränns bildas ca 2,6 kg CO2. 

2.4.3 HC (Kolväten) 
Kolväten är oförbränt bränsle. Ju effektivare motor desto mindre andel oförbrända kolväten 
finns i avgaserna. Det är andelen polyaromatiska kolväten eller PAH i avgaserna man reglerar 
eftersom dessa är hälsoskadliga och kan orsaka cancer. 

http://www.preem.se/templates/SimplePage____7622.aspx
http://www.rejmes.se/Hem/Nyhetsfiler/emmissioner.pdf
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2.4.4 NOx (Kväveoxider) 
Kväveoxider eller (NOx) bildas när förbränningstemperaturen överstiger 1370oC. Man kan 
motverka detta genom att återcirkulera avgaser genom motorn. Detta sänker 
förbränningstemperaturen vilket minskar utsläppen av NOx. Kväveoxider orsakar 
övergödning och försurning av mark och vatten.  

2.4.5 PM (Partiklar) 
Partiklar bildas framförallt i dieselmotorer. Partiklar i storleksordningen 2,5 Pikkometer har 
stor inverkan på människans hjärta, lungor och blodkärl. Risken att få hjärt- och 
kärlsjukdomar ökar ju närmare en större trafikerad väg man bor enligt studier från Umeå 
universitet. Barns lungutveckling påverkas också negativt av partiklar.  
(http://www.sunmaskin.se/avgasskola/avgasskola.htm)  

2.5 Återvinning av material 

2.5.1 Betong 
Betong kan sägas återanvändningsbart till 100% då det nästan uteslutande innehåller 
naturmaterial så som kalksten, grus, sand och vatten. Endast väldigt små mängder 
tillsatsmedel tillförs för att ge betongen bättre egenskaper (T.ex. frostbeständighet eller 
hållfasthet). Dessa tillsatsmedel är dessutom till största delen Naturliga och inte miljöfarliga. 
(Gillberg m.fl. 1999) 

Mycket av den betong som rivs hamnar i fyllnadstippar eller på deponi vilket 
man vill undvika i större utsträckning. Boverket kände ett ansvar för de restprodukter som 
byggandet av hus medför och beslutade att utföra en studie för att hitta alternativa 
användningsområden för rivningsbetong.  (Grönholm, 1999) tittar på hur man i vägar kan 
använda sig av krossad betong från hus för att bättre använda dess positiva egenskaper. Han 
kom fram till att med rätt krossning, utsortering av armering och avlägsnande av trä och 
plastrester har krossad betong i förstärkningslager egenskaper som står i paritet med 
konventionellt krossat berg. Tillräckligt bra kulkvarnsvärdet var svårt att klara av och 
frostbeständigheten var låg men efter undersökningar av de provsträckor som byggts visade 
det sig att dessa var lika bra eller bättre jämfört med referenssträckorna. När man däremot 
krossade ner betongen till bärlagerfraktioner uppkom ett problem. Bärlagret innehöll för stora 
mängder finkornigt material och därigenom klarade det inte de uppställda kraven i VÄG 94. 

http://www.sunmaskin.se/avgasskola/avgasskola.htm
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Bild 2: Krossad betong som förstärkningslager i väg. 

 
Man kan även använda krossad betong från rivningar som ballast i ny betong. 

Utvecklingen av dessa metoder är dock inte väl utvecklade och används mestadels i 
storstadsregionerna där tillgången på ballast i vissa fall är begränsad. Ute i de mindre 
tätbefolkade delarna av landet kommer man mest troligt inte ha behov av detta och där 
kommer mest troligt den återvunna betongen fortsättningsvis att användas till vägprojekt och 
som fyllnadsmaterial. (Grönholm, 1999) 

2.5.2 Stål 
Armeringsjärn och annat stålmaterial kan återvinnas till ny armering efter krossning av 
betongen och utsortering. Det är viktigt att så stor mängd järn som möjligt återvinns då 
gruvbrytning och utvinning av nytt järn är en energikrävande process. Det faktum att 
återvinning av stål är ekonomiskt lönsamt borde bidra till att motivera återvinning. 
(Grönholm, 1999) 

2.5.3 Mineralull 
Mineralull skickas till återvinningsstation på deponi. Enligt Parocs varudeklarationer finns 
inga risker med att lägga mineralull på deponi. Det som kan orsaka miljöskadliga ämnen är 
uppvärmning av isoleringen. Därför kan man anta att det inte är miljöfarligt att lämna kvar 
mineralull i marken på plomberade värn. 
(http://www.paroc.com/spps/Documentation/Gen_MsdsSE_Formshaped.pdf)  

http://www.paroc.com/spps/Documentation/Gen_MsdsSE_Formshaped.pdf
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3 Resultat 

 

3.1 Avyttring 
Fortifikationsverket står som ansvarig för de anläggningar som finns. Anläggningarna 
används inte längre samtidigt som tillsyn och underhåll  kostar pengar, därför avyttrar 
Fortifikationsverket stora delar av beståndet. Mängden värn och deras utspridda geografiska 
placering försvårar ett kontinuerligt underhållsarbete. Vissa mindre värn har endast 
betongluckor som ligger lösa på värnet och i vissa fall har dessa flyttats vilket medför en 
fallrisk på ca 1,5 m. Även de låsta större värnen har på många ställen forcerats och lämnats 
öppna vilket också medför risk för 3e man. Med 3e man menas både människor och djur som 
vistas där värnen ligger utan kännedom om dessa. Fortifikationsverket har valt att avyttra 
stora delar av beståndet för att minska risken att någon kommer till skada. (Pettersson, 2008) 

3.1.1 Övertagande av markägaren 
I de fall där markägaren i fråga vill behålla värnet har man oftast beviljat detta. I de fall värnet 
är i åligt skick eller om det funnits andra orsaker för att inte lämna över värnet, har man 
tvingats att riva värnet efter överenskommelse med markägaren. Åtgärder innan övertagande 
kan vara nya dörrar eller fallsäkring där detta behövts. I de fall då markägaren inte vill behålla 
inredningen rivs denna ut innan övertagande. Därefter utbytes låsen och värnet lämnas över 
till markägaren. Genom att skriva på en överlåtelse med nöjdförklaring godkänner 
markägaren de åtgärder som gjorts och sedan tar han över värnet och den arrenderade marken 
återgår till honom. (Pettersson, 2008) 

3.1.2 Tömning av värn 
Tömningen påbörjas genom att med grävmaskin jämna till framför ingångarna för att 
arbetsmiljön ska bli så bra som möjligt. I de fall där observations torn finns och plombering är 
föreskrivet demonteras dessa för att fomrsättning och armering skall kunna utföras. Samtidigt 
rivs eventuella skyttevärn eller andra mindre värn i omgivande terräng. Därefter demonteras 
dörrar och andra ståldetaljer. Detaljer i trä lossas och bärs ut och eventuell kabel omhändertas. 
Även ventilation och rökrör rivs och avlägsnas. I de fall där en kamin hittas i värnet ska denna 
skickas till fortifikationsverket för att återanvändas i värn som markägare tagit över. Det är 
dock sällsynt pga. kaminernas stöldbegärlighet vilket har lett till en brist på dessa inventarier.  

All inredning som rivs sorteras för att minska arbete i efterhand eller kostnad för 
att lämna in osorterat avfall på avfallsanläggningen. I många värn är britsarna tillverkade av 
tryckimpregnerat trä och är därför klassade som miljöfarligt avfall och skall hanteras därefter. 
(Pettersson, 2008)  

3.1.3 Plombering 
Ingångarna till det tömda värnet formsätts på insidan därefter borras armeringen fast i sidorna 
på öppningen där man sedan sätter armeringen. I de fall där man har en stående plomb under 
manteln bilas en öppning upp från ovansidan där plomben skall sitta. Efter att ha armerat 
formsätts andra halvan av formen och plomben gjuts. För plomberingsanvisningar se bilaga 8. 
För att plombering skall övervägas krävs att väggtjockleken är minst 30 cm och att den 
plombering som sätts har en tjocklek på 30 cm. Dessutom ställs ett generellt krav att ett 
plomberat värn skall vara beständigt i minst 100 år. (Pettersson, 2008) 
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Bild 3: Bilning för gjutning av plomb 
 

3.1.4 Rivning 
Innan rivningen av betongkonstruktionen påbörjas skall inventarier avlägsnas och värnet 
friläggas från jordmassor. Manteln bilas sönder tillsammans med ingångar, tak och väggar på 
värnet. Värnet rivs ner till betonggolvens överkant eller till nivå 70 cm under slutlig 
återfyllnad, dock får max 1m vägg över golvets lägsta punkt lämnas. Detta för att förhindra 
hålrum i fyllningen. Skyddsmanteln finns beskriven i bilaga 6.. (Pettersson, 2008)  

3.1.5 Totalrivning 
I de fall där totalrivning föreskrivits, rivs hela värnet och allt material transporteras bort för 
återvinning. Detta är en dyr och tidskrävande process som inte använts annat än i de fall där 
värnet ligger inom tätbebyggt område. Anledningen i de fallen har oftast varit att det inte är 
hållbart att eventuellt bygga hus etc. ovanpå rivningsmassorna av ett värn.  
(Pettersson, 2008) 

3.1.6 Återställande 
Oberoende av vilket rivningssätt man väljer ska marklinjen efter åtgärd ansluta till befintlig 
marklinje. Betong som lämnas kvar skall ha minst 70 cm packad jordfyllnad ovanpå för att 
minimera sättningar. Ytan skall bestå av 5 cm skogsytejord eller den jordart som finns i 
omgivande terräng. Ytlagret planteras med tallplantor i de fall omgivande terräng består av 
tall, med granplantor i granmark och med björkplantor i björkmarker. Där det är 
åkermark/gräsbevuxet jämnas ytan av med åkerjord. (Pettersson, 2008)   
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3.2 Värnet 
Jag har valt att titta på ett skyddsrum (Sk 10 Kupol) eftersom en större del av de värn som ska 
rivas den närmaste tiden är av just denna modell och att de storleksmässigt kan sägas ligga 
runt genomsnittet. Enligt bilaga 5 och 6 består värnet av en Kupolformad skyddsrumsdel med 
två ingångstunnlar. Skyddsrummets area är på 12,5 m2 medan ingångstunnlarna varierar lite 
beroende på utförande och ligger mellan 10-15m2. Betongkonstruktionen är 30 cm tjock vilket 
i sig är en nog så kraftig konstruktion för den lilla byggarean och värnets form. Runt hela 
kupolen finns ett dämpningslager med en minimitjocklek på 30 cm. Utanpå denna finns en 
skyddsmantel av stenförstärkt betong minst 100 cm tjock. Skyddsmanteln är till för att skydda 
värnet i händelse av att kraftigare attacker äger rum. Dämpningslagret är till för att minska 
tryckvågen inne i värnet.  

 
Bild 4: Sk 10 kupol  (Urklipp ur typritning 1: huvudritning) 
 

3.2.1 Innehåll 
Enligt bilaga 2 består värnet utvändigt av ingångsluckor i stål, rökrör, eventuellt kabelrör, 
fixrör, ventilationsrör, snöpinne (för att hitta ingångar vintertid) och sambandskabel i mark. 
Alla värn har inte alla dessa detaljer vilket medför att vissa värn är lättare att åtgärda än andra.  
 Invändigt innehåller värnet dräneringsrör, avloppsrör, stötvågslucka (för att 
skydda mot stötvågar vid attack från fiende), ev. sambandskabel, stegjärn, hyllor, 
dräneringsgaller, kabelgenomföringar, draperier, luftbälg och eventuellt en kamin (i de fall 
den inte blivit stulen) och lite andra mindre detaljer.  
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3.2.2 Typritningar 
Det finns ett antal mer eller mindre tidsenliga typritningar att tillgå och några av de mest 
relevanta ritningarna för detta arbete valdes ut. Dessa är  
 

1. G2300.486.76/31.001 (huvudritning) vilken beskriver värnets uppbyggnad och 
planlösning, inredning mm. (Bilaga: 5) 

2. G2300.486.76/31.004 (Schakt- och täckningsritning) vilken beskriver värnets 
täckmantel mm. (Bilaga: 6) 

3. Skiss: 5.3.0.2 (Vilken visualiserar konstruktionen i 3d) (Bilaga: 7) 
4. Plomberingsritning: G4999.002.05/33.040  (vilken Beskriver var i värnet 

plomberingar skall utföras och en kortare beskrivning av hur det går till) (Bilaga: 8) 
5. Plomberingsanvisningar: G3999.000.00/33.002b (Bilaga: 9) 
6. Plomberingsanvisningar: G3999.000.00/33.005 (Bilaga: 10) 
7. Plomberingsanvisningar: G3999.000.00/33.006 (Bilaga: 11) 

3.2.3 Mängder 
Värnet består av ca 550 ton betong varav den största mängden betong finns i skyddsmanteln 
och ofta har kraftigare ballast i sig, Sten upp mot 100 mm är inte ovanligt. Det består också av 
20 ton armering och ca 600 kg stål från dörrar, stegjärn mm. Värnet innehåller ca 150 kg 
mineralull, 35 kg tegel (dräneringsrör), 100 kg Bitumen massa, 25 kg Aluminium, 25 kg 
PVA-färg, 1 kg bly (i kablar och färgen på vissa ståldetaljer) och små mängder av andra 
mindre farliga ämnen som dessutom ingår mer i inredningen än i rivningen. (Bilaga 1, 
Mängdförteckning) 

3.3 Drivmedelsåtgången i rivningsskedet 
I detta arbete valdes en genomsnittlig förbrukning vilken jag fått ta del av från den 
entreprenör som utfört de senaste avyttringarna. Det är viktigt att komma ihåg att 
förbrukningen för en lastbil kan variera mycket beroende på hur körsträckan ser ut och när det 
gäller maskiner skiljer det mycket beroende på vilken sorts arbete som utförs.  
 

• Lastbil 
För de transporter man utför vid en rivning av ett skyddsrum där vissa sträckor av vägen 
har lägre standard kommer dieselåtgången för en 3-axlig grusbil att vara ca 6 liter/mil. 
(Bylund, 2008)  

 
• Grävmaskin 
Vid rivning och totalrivning används en stor maskin i 25-30 tons klassen för att orka bila 
sönder skyddsmantel och resterande delar av värnet. Tittar man däremot på plombering 
används en 12-13 tons maskin eftersom man i de fallen bara behöver knacka sönder 
ingångsdelarna och gräva fram för gjutning av en plomb. Den större 25-30 tons maskinen 
drar ca 30 liter/h medan 12-13 tons maskinen drar ca 10 liter/h. (Bylund, 2008) 
 
• Hjullastare 
En hjullastare används i huvudsak som ett hjälpmedel till att forsla bort material och 
upprätthålla ordning på arbetsplatsen. Förbrukningen ligger runt 4-5 liter/h.  
(Bylund, 2008) 
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• Betongbil 
För att gjuta de så pass små plomberingar som det handlar om krävs inga större mängder 
betong. Det räcker gott och väl med en transport från närmaste betongstation och man har 
ofta flera värn i samma område och samordnar transporten av betong mellan dessa. 
Eftersom betongbilen inte behöver vara fullastad vid leveransen kommer den inte att 
behöva lika stor mängd drivmedel. En dieselåtgång på 5 liter/mil valdes och då medräknat 
lastning och lossningstid då bilen står still. (Bylund, 2008) 
  
• Trailertransport 
Det skiljer ganska mycket på trailingen mellan rivning/totalrivning respektive plombering. 
För att transportera en 30 ton grävmaskin krävs det att man har ett trailerekipage som 
klarar en totalvikt på uppemot 60 ton.  När man däremot skall transportera en 12-13 tons 
maskin räcker en vanlig 3-axlig lastbil med lastväxlare. En 3-axlig bil har en maximal 
totalvikt på 30 ton och lastvikten ligger mellan 12-14 ton beroende på utrustning. Ett 
maskinflak är ganska lätt vilket gör att en 13 tons grävmaskin går att transportera på en 
sådan. Blir maskinen lite för tung för en sådan bil kan man köra med en 4-axlig bil istället. 
Dieselåtgången som skiljer är försumbar. Trailing av en 30 tons maskin har en 
drivmedelsåtgång på 10 liter/mil och trailing av en 13 tons maskin till 6 liter/mil.  
(Bylund, 2008)  

3.4 Tidsåtgång för respektive alternativ 

3.4.1 Rivning 
Rivning av en Sk 10 Kupol är inte en lätt uppgift. Värnet består av så stora mängder betong 
att en 30 tons grävmaskin får kämpa i flera dagar för att knacka sönder. Framförallt är det den 
1 m tjocka betongmanteln som tar lång tid att knacka sönder. Enligt (Bylund, 2008) krävs ca 
20 timmars arbete för grävmaskinen att gräva fram, knacka sönder och återfylla en Sk 10 
Kupol. Dessutom tillkommer trailing till och från arbetsplatsen.  

3.4.2 Totalrivning 
Totalrivning kräver samma kapacitet som en rivning men med tillägget att man förutom att 
riva värnet måste transportera bort det från platsen. Tilläggas på den stora grävmaskinen sett 
utifrån rivningsalternativet är ca 10 timmar för att få värnet rivet ner till minsta detalj, 
bortforslat och markytorna avjämnade. Dessutom krävs att man har lastbilar som transporterar 
bort värnet vilket grovt räknat är 570 ton material (betong och armering). För detta krävs ca 
44 svängar med en 3–axlig grusbil. (Bylund, 2008) 

3.4.3 Plombering  
För en plombering används en mindre grävmaskin och tidsåtgången är betydligt kortare. Den 
totala tidsåtgången för att gräva fram ingångar, knacka hål i manteln för att gjuta en plomb, 
knacka ner ingångarna och återställa efter plombering är ca 6 timmar. Dessutom tillkommer 
trailing av grävmaskin. (Bylund, 2008)  

3.5 Beräkningar 
Beräkningar utfördes utifrån några avstånd som valts. För det första har trailingavstånden satts 
till 5, 20 eller 30mil vilka ska beskriva det korta-, medel- och det långa alternativet för 
norrbotten. Eftersom betongstationer ofta ligger i närheten av större samhällen vilket också de 
ställen som tar emot och återvinner betong gör har avståndet på dessa satts till 1, 5 och 15 mil 
vardera. Beräkningar kan ses i tabell 1-6 nedan. 
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3.5.1 Alternativ 1: Kort avstånd  
 
Tabell 2: Kort avstånd 
Beräkningar Dieselåtgång vid avyttring av Sk 10 kupol Alternativ 1: Kort avstånd 
          
Trailingsavståndet = 5 mil enkel väg, avstånd till betongstation = 1 mil    
och avstånd till mottagning av rivningsbetong =1 mil     
          
Rivningsalternativ   Plombering Rivning Totalrivning 
          
  Liter/h arbetade h arbetade h arbetade h 
Grävmaskin 30t 30 0 20 30
Grävmaskin 13t 10 6 0 0
          
  Liter/mil Mil körda Mil körda Mil körda 
Lastbil 6 0 0 88
Trailing 30t 10 0 10 10
Trailing 13t 6 10 0 0
Betongbil 4 2 0 0
          
Total dieselåtgång (Liter)   128 700 1526
 
Enligt tabellen kräver rivning 5,5 ggr mer diesel jämfört med plombering, Totalrivning kräver 
knappt 12 ggr mer diesel än plombering. I detta alternativ är avstånden korta vilket leder till 
att förbrukningen är relativt låg i alla 3 alternativen.  
 
3.5.1.1 Utsläpp 
Om man sen ser till utsläppen som bildas utifrån dieselåtgången och använder utsläppsvärden 
från en Volvo Euro 3 D6 motor som normalvärde kommer resultatet att se ut som följer. 
 
Tabell 3: Utsläpp alternativ 1 (kg) 

Utsläpp alt.1 
(kg)  NOx PM HC CO CO2 

Plombering  2,05 0,03 0,17 0,32 332,80 

Rivning  11,20 0,14 0,91 1,75 1820,00 

Totalrivning  24,45 0,31 1,99 3,82 3972,80 
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3.5.2 Alternativ 2: Medelavstånd 
 
Tabell 4: Medelavstånd 
Beräkningar Dieselåtgång vid avyttring av Sk 10 kupol Alternativ 2: Medelavstånd 
          
Trailingsavståndet = 20 mil enkel väg, avstånd till betongstation = 5 mil    
och avstånd till mottagning av rivningsbetong =5 mil     
          
Rivningsalternativ   Plombering Rivning Totalrivning 
          
  Liter/h arbetade h arbetade h arbetade h 
Grävmaskin 30t 30 0 20 30
Grävmaskin 13t 10 6 0 0
          
  Liter/mil Mil körda Mil körda Mil körda 
Lastbil 6 0 0 440
Trailing 30t 10 0 40 40
Trailing 13t 6 40 0 0
Betongbil 4 10 0 0
          
Total dieselåtgång (Liter)   340 1000 3940
 
Om man jämför förbrukningarna med varandra ser man att rivning innebär 2,9 ggr större 
dieselåtgång jämfört med plombering, medan det för totalrivning går åt knappt 12 ggr mer 
diesel.  
 
3.5.2.1 Utsläpp 
För alternativ 2: Med medel avstånd och samma Euro3 motor får man en tabell som ser ut på 
följande sätt. 
 
Tabell 5: Utsläpp alternativ 2 (kg) 

Utsläpp alt.2 
(kg)  NOx PM HC CO CO2 

Plombering  5,44 0,07 0,44 0,85 884,00 

Rivning  16,00 0,20 1,30 2,50 2600,00 

Totalrivning  63,04 0,79 5,12 9,85 10244,00 
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3.5.3 Alternativ 3: Långt avstånd 
 
Tabell 6: Långt avstånd 
Beräkningar Dieselåtgång vid avyttring av Sk 10 kupol Alternativ 3: Långt avstånd 
          
Trailingsavståndet = 30 mil enkel väg, avstånd till betongstation = 15 mil    
och avstånd till mottagning av rivningsbetong =15 mil     
          
Rivningsalternativ   Plombering Rivning Totalrivning 
          
  Liter/h arbetade h arbetade h arbetade h 
Grävmaskin 30t 30 0 20 30
Grävmaskin 13t 10 6 0 0
          
  Liter/mil Mil körda Mil körda Mil körda 
Lastbil 6 0 0 1320
Trailing 30t 10 0 60 60
Trailing 13t 6 60 0 0
Betongbil 4 30 0 0
          
Total dieselåtgång (Liter)   540 1200 9420
 
I det långa alternativet kräver en rivning endast 2,2 ggr mer diesel än en plombering. 
Totalrivning kräver drygt 17 ggr mer diesel.  
 
3.5.3.1 Utsläpp 
För alternativ 3: Med långt avstånd och samma Euro3 motor får man en tabell som ser ut på 
följande sätt. 
 
Tabell 7: Utsläpp alternativ 3 (kg) 

Utsläpp alt.3 
(kg)  NOx PM HC CO CO2 

Plombering  8,64 0,11 0,70 1,35 1404,00 

Rivning  19,20 0,24 1,56 3,00 3120,00 

Totalrivning  150,72 1,88 12,25 23,55 24492,00 
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4 Diskussion 
 

4.1 Jämförelser mellan olika avstånd  
När man tittar på drivmedelsåtgången mellan de olika alternativen ser man en skillnad i hur 
stor relationen är mellan de olika alternativen med skiljda trailings- och transportavstånd. Det 
är det inte så stor skillnad för Plombering och Totalrivning när det gäller relationen mellan de 
olika transportavstånden.  

Rivningsalternativet ser lite annorlunda ut där relationen inte är lika stor som i 
de 2 andra alternativen. Skillnaden mellan medel och kort alternativ är också större än 
skillnaden mellan långt och medelalternativen vilket tabellen nedan visar. Anledningen till att 
Rivningsalternativet har mindre skillnad beror på att rivningsalternativet inte har lika stor 
andel transport, jämfört med själva rivningen. Det är endast trailing till och från arbetsplatsen 
som skiljer mellan avstånden. Eftersom rivningsjobbet har en så stor del av den totala 
dieselåtgången innebär längre trailingsavstånd inte så stor procentuell ökning av den totala 
dieselåtgången.  
 
Tabell 8: Relation  mellan de olika avstånden. 
Relation för 
dieselåtgång 
mellan olika 
avstånd Plombering Rivning Totalrivning 

Medel/kort 2,7 1,4 2,6 

Lång/medel 1,6 1,2 2,4 

Lång/kort 4,2 1,7 6,2 
 

4.1.1 Medelavstånd jämfört med kort avstånd 
Differensen mellan medel och kort avstånd är störst för plomberingsalternativet. Det krävs 2,7 
ggr mer diesel för en plombering på medelavstånd (340 L) jämfört med kort avstånd (128 L). 
För totalrivning krävs 2,6 ggr mer, (3931 L) respektive (1526 L). Det alternativ där det skiljer 
minst är rivningsalternativet med endast 1,4 ggr dieselåtgång för medel (1000 L) jämfört med 
kort (700 L) avstånd.  

4.1.2 Långt avstånd jämfört med medelavstånd 
Tittar man på skillnaden mellan långt och medelavstånd så är har kräver totalrivning 2,4ggr 
mer diesel vid långt jämfört med medelavstånd, (9420 L) mot (3940 L).  För rivning minskar 
relationen på dieselåtgången från 1,4 ggr till 1,2 ggr mer diesel, (1200 L) mot (1000 L). När 
det kommer till plombering blir åtgången 1,6 ggr större på långt avstånd jämfört med 
medelavstånd.  

4.1.3 Sammanfattning av avståndsdifferens 
Differensen av dieselåtgången för plombering och totalrivning stiger lika mycket mellan kort 
och långt avstånd men på kort till medelavstånd har plomberingsalternativet inte lika stor 
differens som totalrivning. Detta beror på att ökningen av trailingavståndet är större mellan 
kort avstånd och medelavstånd (15 mil) medan ökningen från medelavstånd till långt avstånd 
är 10 mil.  
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 Ökningen av avståndet till återvinnings- respektive betongstation ökar mer från 
medel till långt avstånd. Ökningen från kort till medel är 4 mil medan ökningen från medel 
upp till långt avstånd är 10mil. Anledningen till att differensen för totalrivning stiger lika 
mycket beror på att transportavståndet till återvinningsstationen står för en stor del av den 
totala dieselförbrukningen.  

För plomberingsalternativet är differensen högst från kort till mellanavstånd 
vilket beror på att trailingen utgör en stor del av den totala förbrukningen. 

4.2 Jämförelser mellan olika alternativ 
Om man ser till skillnaderna med avseende på rivningsalternativ ser man snart att plombering 
är ett betydligt miljövänligare alternativ än både rivning och totalrivning. Rivning ger vid 
korta avstånd betydligt större miljöpåverkan än plombering men ju längre avståndet blir desto 
mindre blir skillnaden mellan dessa alternativ.  

Totalrivning jämfört med plombering behåller ganska likvärdiga skillnader 
mellan de olika avstånden med en dipp på medelavståndet. Det beroende på att att skillnaden i 
trailingsavstånd ökar mer än avståndsskillnaden för återvinning och arbetsplats. Den 
tydligaste trenden i dessa data är att totalrivning och plombering har ungefär lika stor skillnad 
oberoende av avståndet till arbetsplatsen medan rivningsalternativet blir attraktivare ju längre 
avståndet är. Detta beror på att grävmaskinen är den största faktorn i en rivning medan det vid 
plombering eller totalrivning ingår större del transporter än i rivning.  

 
Tabell 9: Relation  mellan olika rivningsalternativ 
Relation för 
dieselåtgång 
mellan olika 
rivningsalternativ Rivn/plomb Tot/plomb Tot/rivn 

      

Kort 5,5 11,9 2,2 

Medel 2,9 11,6 3,9 

Långt 2,2 17,4 7,8 
 
Skillnaderna mellan de olika alternativen kan var intressanta att studera för att välja rätt 
alternativ vid ett specifikt avstånd. Det är det dock så vid dessa förutsättningar att plombering 
vid långt avstånd innebär mindre miljöpåverkan än rivning gör vid kort avstånd. Samtidigt 
som rivning vid långt avstånd har mindre påverkan än totalrivning har vid kort avstånd.  
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4.3 Utsläpp 
Syftet med arbetet var att utreda miljöpåverkan från rivning av truppbefästningar. Tittar man 
på utsläppen till atmosfären så är det största problem vi har idag våra höga utsläpp av 
växthusgaser, där utgör utsläpp av koldioxid en stor del. När man plomberar en Sk 10 kupol 
släpper man ut mellan 333-1404 kg koldioxid i atmosfären. Redan där har vi uppnått höga 
utsläpp för att säkerställa en truppbefästning som ligger där väldigt få människor kommer att 
vistas. Jämfört med en personbil som drar 1 L/mil så måste bilen köra över 130mil för att 
släppa ut lika mycket koldioxid som plombering vid kort avstånd, bara för själva 
plomberingen av värnet.  

Vid utredning av rivning handlar det om värden mellan 1820-3120 kg koldioxid 
vilket är mer än det dubbla av en plombering även i det för rivning mest fördelaktiga 
avståndet.  

Totalrivning hamnar i en helt egen division där siffrorna hamnar mellan  
3972-24492 kg. För att totalriva ett värn där avstånden är långa släpper man ut drygt 25 ton 
koldioxid i atmosfären. En Sk 10 kupol väger strax under 600 ton vilket innebär att man 
släpper ut drygt 4 % av värnets totala vikt, i koldioxid. Dessutom tillkommer utsläppen av de 
andra miljö- och hälsofarliga ämnen som finns i avgaser vilket ytterligare förstärker vikten av 
att varje situation behandlas individuellt och att alla aspekter räknas in.  
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5 Slutsatser 
 
Slutsatserna har dragits utifrån de avgränsningar som gjorts. Man bör i så stor utsträckning 
som möjligt bör använda sig av plombering som alternativ för avyttring av en Sk 10 kupol. 
Man kan anta att skillnaderna mellan rivningsalternativ för andra storlekar och modeller av 
värn skulle likna dessa och därigenom medföra att även i dessa fall är det plombering som är 
det bästa alternativet ur miljöhänseende.  

Det är endast i de fall där utformningen av värnet inte medger att man gjuter 
plomber eller i de fall där konstruktionen inte klarar de krav som ställs på ett plomberat värn 
som rivning är ett alternativ. Totalrivning är redan idag ovanligt på grund av den stora 
kostnad som det medför och bör i fortsättningen endast användas i de fall där värnet ligger 
inom tätbebyggt område och man kan tänkas använda marken där värnet låg för 
nybyggnation. 

Om man dessutom tar med de stora skillnaderna i pris mellan totalrivning och 
plombering (som kan ses i bilaga 3 och 4) blir valet uppenbart. En plombering kostade enligt 
de beräkningar som gjordes år 2000 ca 48 000 kr, medan en totalrivning kostade 332 000 kr. 
Tyvärr finns inte en likvärdig uträkning vad gäller rivning, men man kan anta att kostnaden 
låg någonstans mellan 100 000-150 000 kr. Rivningskostnaderna styrker anledningen att 
använda plombering som första alternativ vid rivning av truppbefästningar. 

Dessa slutsatser är dragna utifrån att man använder sig av dieselolja i en 
förbränningsmotor och kan komma att ändras i takt med att nya miljövänligare motorer och  
drivmedel utvecklas. Samtidigt är de begränsade av mina avgränsningar vilket gör att man i 
alla lägen inte säkert kan säga att slutsatserna är hundraprocentiga.  

I framtiden kan utvecklingen av maskiner och rivningsmetoder göra att dessa 
utsläppsvärden inte är aktuella och därigenom ändra vilken rivningsmetod som används. 
Genom att använda sig av förnyelsebara drivmedel så som biodiesel kan påverkan på miljön 
ändras och detta kan medföra att skillnaden till ett i dagsläget betydligt sämre alternativ 
minskar eller till och med elimineras. 
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Plombering
l*b*h=600*300*600
enl det 17 ritn
G3999.000.00/33.006

Plombering
l*b*h=600*300*600
enl det 17 ritn
G3999.000.00/33.006

Plombering
l*b*h=900*300*1500
enl det 17 ritn
G3999.000.00/33.006

Plombering
l*b*h=900*300*1500
enl det 17 ritn
G3999.000.00/33.006

RivningsgränsRivningsgräns

Rivningsgräns

Rivningsgräns

Rivningsgräns

PLOMBERING

För objektet gäller:

Snöpinne rivs, två stål/plåtluckor rivs. Ett rökrör och
ett ventrör kapas jäms ö.k. betong.
Del av ingång och nödutgång bilas ner till
betonggolvets överkant eller till nivå 700 under
slutlig marklinje, dock minst till 1m över golvets
lägsta punkt. Detta för att förhindra hålrum i
fyllningen. Slutlig marklinje är lika med befintlig före
objektets utbyggnad.
Ingång, nödutgång, rök- och ventrör plomberas
enligt ritning.
Därefter återfylls med packade massor till nivå på
färdig markyta efter fyllning = 400 över ursprunglig
marklinje eller kvarlämnad del av värn, dock minst
700 över ö.k. betongkross.
Det plomberade värnen ska ha en marklinje efter
fyllning som omgivande terräng. Övre lager skall
medge växtlighet (50 skogsytejord) eller
stenbeklädes likt omgivande terräng.

Plombering enl det 15
ritn G3999.000.00/33.005

G4999.002.05/33.040 alt 1

Ingångsdel, se alt 1 ritn
G4999.002.05/33.042

Fd ritn: G2300 486-33774
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Beräkning av dieselåtgång vid rivning av Sk10Kupol vid Långt avstånd

Beräkningar Dieselåtgång vid avyttring av SK10Kupol Alternativ 1: Kort avstånd

Trailingsavståndet = 5mil enkel väg, avstånd till betongstation = 1mil 3940
och avstånd till mottagning av rivningsbetong =1mil 9420

Rivningsalternativ Plombering Rivning Totalrivning

Liter/h arbetade h arbetade h arbetade h

Grävmaskin 30t 30 0 20 30
Grävmaskin 13t 10 6 0 0

Liter/mil Mil körda Mil körda Mil körda

Lastbil 6 0 0 88
Trailing 30t 10 0 10 10
Trailing 13t 6 10 0 0
Betongbil 4 2 0 0

Total dieselåtgång (Liter) 128 700 1528

Framkörning av lastbilen samma avstånd som trailingsavståndet.

Transport av betong till återvinning 44 Lass
Avstånd till återvinning 1 mil

Avstånd till betongstation 1 mil

Trailingsavstånd 5 mil

Utsläpp i g/Liter NOx PM HC CO CO2

kg/L 0,016 0,0002 0,0013 0,0025 2,6

Utsläpp i kg (kort 
avstånd) NOx PM HC CO CO2

Plombering 2,05 0,03 0,17 0,32 332,80
Rivning 11,20 0,14 0,91 1,75 1820,00
Totalrivning 24,45 0,31 1,99 3,82 3972,80



Beräkning av dieselåtgång vid rivning av Sk10Kupol vid Långt avstånd

Beräkningar Dieselåtgång vid avyttring av SK10Kupol Alternativ 2: Medelavstånd

Trailingsavståndet = 20mil enkel väg, avstånd till betongstation = 5mil 3940
och avstånd till mottagning av rivningsbetong =5mil 9420

Rivningsalternativ Plombering Rivning Totalrivning

Liter/h arbetade h arbetade h arbetade h

Grävmaskin 30t 30 0 20 30
Grävmaskin 13t 10 6 0 0

Liter/mil Mil körda Mil körda Mil körda

Lastbil 6 0 0 440
Trailing 30t 10 0 40 40
Trailing 13t 6 40 0 0
Betongbil 4 10 0 0

Total dieselåtgång (Liter) 340 1000 3940

Framkörning av lastbilen samma avstånd som trailingsavståndet.

Transport av betong till återvinning 44 Lass
Avstånd till återvinning 5 mil

Avstånd till betongstation 5 mil

Trailingsavstånd 20 mil

Utsläpp i g/Liter NOx PM HC CO CO2

kg/L 0,016 0,0002 0,0013 0,0025 2,6

Utsläpp i kg (medel 
avstånd) NOx PM HC CO CO2

Plombering 5,44 0,07 0,44 0,85 884,00
Rivning 16,00 0,20 1,30 2,50 2600,00
Totalrivning 63,04 0,79 5,12 9,85 10244,00



Beräkning av dieselåtgång vid rivning av Sk10Kupol vid Långt avstånd

Beräkningar Dieselåtgång vid avyttring av SK10Kupol Alternativ 3: Långt avstånd

Trailingsavståndet = 30mil enkel väg, avstånd till betongstation = 15mil 3940
och avstånd till mottagning av rivningsbetong =15mil 9420

Rivningsalternativ Plombering Rivning Totalrivning

Liter/h arbetade h arbetade h arbetade h

Grävmaskin 30t 30 0 20 30
Grävmaskin 13t 10 6 0 0

Liter/mil Mil körda Mil körda Mil körda

Lastbil 6 0 0 1320
Trailing 30t 10 0 60 60
Trailing 13t 6 60 0 0
Betongbil 4 30 0 0

Total dieselåtgång (Liter) 540 1200 9420

Framkörning av lastbilen samma avstånd som trailingsavståndet.

Transport av betong till återvinning 44 Lass
Avstånd till återvinning 15 mil

Avstånd till betongstation 15 mil

Trailingsavstånd 30 mil

Utsläpp i g/Liter NOx PM HC CO CO2

kg/L 0,016 0,0002 0,0013 0,0025 2,6

Utsläpp i kg (långt 
avstånd) NOx PM HC CO CO2

Plombering 8,64 0,11 0,70 1,35 1404,00
Rivning 19,20 0,24 1,56 3,00 3120,00
Totalrivning 150,72 1,88 12,25 23,55 24492,00



Beräkning av differensen mellan olika alternativ och avstånd

Dieselåtgång för respektive alternativ
Plombering Rivning Totalrivning

Kort 128 700 1526
Medel 340 1000 3940
Långt 540 1200 9420

Differens mellan olika avstånd för respektive alternativ
Plombering Rivning Totalrivning

Medel/kort 2,7 1,4 2,6
Lång/medel 1,6 1,2 2,4
Lång/kort 4,2 1,7 6,2

Differens mellan alternativen för olika avstånd
Rivn/plomb Tot/rivn Tot/plomb

Kort 5,5 2,2 11,9
Medel 2,9 3,9 11,6
Långt 2,2 7,9 17,4




