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Globala hållbarhetsmål 2030 
 
FNs globala hållbarhetsmål: 17 mål för hållbar utveckling i världen till år 2030 
www.globalamalen.se 

 
Mål 9  
är att bygga upp en motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar 
industrialisering och främja innovation.  
 
9.4 Till 2030 rusta upp infrastrukturen och anpassa industrin för att göra dem hållbara, med 
effektivare resursanvändning och fler rena och miljövänliga tekniker och industriprocesser. Alla 
länder vidtar åtgärder i enlighet med sina respektive förutsättningar. 
 
Mål 13  
är att vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser. 
 
13.2 Integrera klimatåtgärder i politik, strategier och planering på nationell nivå. 

Sveriges Klimatmål 
 
År 2050 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Det innebär att 
utsläppen från svenska källor – inkl transportsektorn - ska vara nära noll. Nettonoll nås sedan genom 
koldioxidlagring eller andra åtgärder. 
 
Miljömålsberedningen har aviserat att man avser föreslå att målet tidigareläggs till år 2045 och tolkas 
som en minskning med 85% jämfört med 1990. Det innebär att utsläppen per person ska vara knappt 
ett ton. 
 
Källa: http://www.fossilfritt2050.se/sveriges-klimatmal 

Trafikverkets klimatmål 
 
Enligt det transportpolitiska hänsynsmålet ska transportsektorn bidra till att miljökvalitetsmålet 
begränsad klimatpåverkan nås genom en stegvis ökad energieffektivitet i transportsystemet och ett 
brutet fossilberoende. År 2030 bör Sverige ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen. 

Mål för 2020 

• 10 procent förnybar energi i transportsektorn   
• 20 procent effektivare energianvändning   
• 40 procent minskning av utsläppen av klimatgaser, jämfört med 1990. Utsläppen ska 

ske inom den så kallade icke handlande sektorn, som omfattar bland annat transporter, 
jordbruk, bostäder och lokaler. 

  

http://www.globalamalen.se/
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Koldioxidekvivalenter 

Årligen rapporteras de samlade utsläppen av växthusgaserna koldioxid, metan, dikväveoxid och 
fluorerade gaser till FN:s klimatkonvention och till EU-kommissionen. För att få alla växthusgaser 
jämförbara multipliceras alla utsläpp, förutom koldioxid, med en global uppvärmningspotential 
(Global Warming Potential – GWP - 100 års värde), se omräkningstabell. 

Omräkningstabell 

Växthusgas Uppvärmningspotential (GWP) 

CO2 1 

Metan CH4 25 

Dikväveoxid N2O 298 

  
Källa: Naturvårdsverket 
 
Carbon Footprint: CO2 + CO + CH4 + N2O =  X koldioxidekvivalenter/ kg stål  
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Livscykelanalys 
 
SF räcket  

- har en lång livslängd 
- har en hög motståndskraft mot plogskador 
- har 20% lägre vikt och ger därmed minskade transportutsläpp 
- ger en total minskad miljöbesparing om 16% enligt EPD, se nedan.  

 
http://www.energihandbok.se/livscykelanalys/ 
 

 
 
Källa: Stålbranschorganisationen Jernkontorets handbok ”Miljövärdering av stål och 
stålkonstruktioner” 2013.  

  

http://www.energihandbok.se/livscykelanalys/
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Miljövarudeklaration (EPD)  
 
www.jernkontoret.se/.../stalkretsloppet_slutrapport_miljohandbok_svensk_web.pdf 
 

 
 
Källa: Jernkontoret.  
 
 
 
 

  

http://www.jernkontoret.se/.../stalkretsloppet_slutrapport_miljohandbok_svensk_web.pdf
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Nyckeltal, beräkningar och resonemang 
 
Vid val av 10 km SF H2 High i stället för motsvarande räcke på den svenska marknaden  
kompenserar det 57 fordons årliga utsläpp ett år. Nedanstående beräkningar härleder detta.  
 
SF H2 High är 8,7 kg lättare/meter 
Dvs. 20% lättare/meter 
 
Skillnaden i utsläpp är helt baserad på ståltillverkningens koldioxidutsläpp. 
Koldioxidutsläpp ca 2,3 kg CO2/kg stål 
 
Nyckeltal trafikutsläpp (källa Trafikverket):  
Förbränning av en liter fossil bensin eller diesel ger mer än 2 kilogram fossil koldioxid. 90% av 
fordonen kör idag på fossila drivmedel.  
http://www.trafikverket.se/om-oss/var-verksamhet/sa-har-jobbar-vi-med/miljo-och-halsa/klimat/transportsektorns-
utslapp/vagtrafikens-utslapp/ 

 
Minskningen av utsläpp från personbilar och lätta lastbilar har stannat av. Effekterna av 
bränslesnålare bilar och biobränsle är mindre än effekten av att trafiken ökar. Utsläpp från tunga 
fordon fortsätter att minska. 
 
Antagande i beräkningsmodellen nedan Snittförbrukning 0,7 l/mil, dvs 1,4 kg CO2/mil.  
Mil per år: 2500  
2,3 kg CO2/kg stål  
 

 3p SF   Fordon  
kg/m 42 33,3  l/mil 0,7 diesel, bensin 

kg CO2/kg 2,3 2,3  kg CO2/liter 2,0  
Kg CO2/m 96,60 76,59  kg/mil 1,4  

    mil/år 2500  

    Kg/år 3500  
kg CO2/ mil räcke 966000 765900  ton/år 3,5  
antal bilar 276 219     

  57 st färre bilars årliga utsläpp  

  -200100 kg CO2/år    

  -200 ton CO2/år    

       
Livslängd på räcket.  40 år     

 
*Nya bilar (2015): 5,2 l/100 km (127 g CO2/km)  
Källa: Trafikverket  
http://www.trafikverket.se/om-oss/var-verksamhet/sa-har-jobbar-vi-med/Miljo-och-halsa/Klimat/Klimatbarometer/ 
 
Motsvarande  räcke 42 kg/m. 42*2,3 =  96,6 kg CO2/meter 
SF H2 High  33,3 kg/m 33,3*2,3 =  76,6 kg CO2/meter 
 
1000 meter motsvarande räcke motsvarar (1000*96,6) 96600 kg CO2 /1,4 = 69 000 mil med bil 
1000 meter SF H2 High motsvarar (1000*76,59) 76590 kg CO2 /1,4 = 54 707 mil med bil  
 

http://www.trafikverket.se/om-oss/var-verksamhet/sa-har-jobbar-vi-med/miljo-och-halsa/klimat/transportsektorns-utslapp/vagtrafikens-utslapp/
http://www.trafikverket.se/om-oss/var-verksamhet/sa-har-jobbar-vi-med/miljo-och-halsa/klimat/transportsektorns-utslapp/vagtrafikens-utslapp/
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Marknadskommunikation 
 
Val av ett lättare räcke svarar mot flera av Trafikverkets klimatmål 2020:  
 

- 20 procent effektivare energianvändning   
- 40 procent minskning av utsläppen av klimatgaser, jämfört med 1990 

 
1 mil broräcke av typen SF H2 High jämfört med motsvarande räcke ger. 
 

- CO2 minskning motsvarande 57 fordons årliga utsläpp, dvs -200 ton CO2 
- Minskad miljöbesparing (CO2e) om 16% 

 
SF H2 High räcket har därtill 
 

- en hög motståndskraft mot plogskador 
- en lång livslängd 
- 20% lägre vikt och därmed minskade transportutsläpp 


