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Förord 

 

Interreg ÖKS-projektet Cleancon – Clean Construction Machinery, syftar till att öka användningen av 

utsläppsfria arbetsmaskiner. I det här projektet har vi genomfört fysiska demonstrationer. De har 

möjliggjorts tack vare modiga kommuner, företag och kommunalägda bolag, men också leverantörer 

som vågar satsa på ny teknik.  

Fossilbränslefria arbetsmaskiner, oftast med en eldriven motor, visar på så många fler fördelar än 

bara minskade CO2-utsläpp. Medarbetare som har fått använda, vara nära eller visualisera möjlighet-

erna rapporterar om minskat buller, vibrationer, lukt och servicetid, för att ta några exempel. Men 

för att nå dit har de behövt tid för att lära känna marknaden, maskinen och anpassa maskinen eller 

platsen den verkar på.  

Det har krävts tid, kompromissvilja och en del uppfinningsrikedom. Det har också gett svar på frågor, 

till exempel:  

• Kostar maskinens inköp och drift mer pengar? Ibland, men inte alltid.  

• Är maskinen lika bra som sin fossilbränsledrivna variant? Det beror på vilken maskin det är.   

• Överväger fördelarna nackdelarna? Ofta, men inte alltid.  

Vi hoppas att den här erfarenhetsrapporten ska ge dig svar, tips och möjlighet till kloka val. För är det 

en sak vi kan konkludera med är det att det är mycket viktigt ”lära känna marknaden” innan du stäl-

ler om fordonsparken. 

 

God läsning! 

Partners i CLEANCON-projektet 

September 2022  
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Ingress  
Fysiska demonstrationer av utsläppsfria arbetsmaskiner ger nyttig erfarenhet av utsläppsfria alterna-

tiv, samtidigt som det är ett bra sätt att lyfta fram de möjligheter som finns genom användningen av 

arbetsmaskinerna. Cleancon kommer genom demonstrationerna att kunna tydliggöra vilka hinder 

som fortfarande kan behöva åtgärdas. 

Partnerorganisationerna har genom projektet fått demonstrera olika typer av fossilfria arbetsmaski-

ner i olika miljöer och med olika sätt att använda dem. Den här rapporten syftar till att lyfta fram er-

farenheterna från demonstrationerna, eftersom dessa är viktiga bidrag till att främja användningen 

av utsläppsfria arbetsmaskiner. I forskningen kring vilka faktorer som spelar in för att ett teknikskifte 

ska ske i samhället, nämns demonstration som en av de viktigaste faktorerna, tillsammans med mo-

diga medarbetare, chefer och leverantörer som vågar satsa.   

Det finns ett direkt behov i Öresund-Kattegatt-Skagerak regionen att genomföra ett omfattande tek-

nikskifte där vi går från förbränningsmotorer och diesel/bensin mot en elektrifierad transportsektor, 

med målet att öka användningen av förnybar energi inom området samt att nå våra miljömål. Det 

har visat sig att beslutsfattare som kan underlätta en omställning i samhället, har lättare att ta viktiga 

beslut, då de ser en fysisk demonstration. 

Fullständiga redogörelser för de genomförda demonstrationerna finns i bilagorna.  

 

Bakgrund  
Cleancon – Clean Construction Machinery, är ett projekt inom EU-programmet Interreg Öresund-

Kattegat-Skagerak (2019–2022). Projektet leds av RISE Research Institutes of Sweden. Partners i pro-

jektet är: Kunnskapsbyen Lillestrøm (norsk prosjekteier), Volvo CE, Göteborgs Stads Leasing AB, VA 

SYD, Lunds kommun, Eslövs kommun, PowUnit, Leverandørutviklingsprogrammet, Direktoratet for 

forvaltning og økonomistyring (DFØ), Viken fylkeskommune, Lillestrøm kommune, Københavns Kom-

mune samt Tekniska Högskolan i Jönköping. 

Arbetsmaskiner för bygg- och anläggningsarbeten står för en stor del, cirka 20–25 %, av CO2-utsläp-

pen inom den skandinaviska transportsektorn. Genom att främja användningen av nollemissionsar-

betsmaskiner för bygg- och anläggningsprojekt och i kommunal drift vill Cleancon bidra till en minsk-

ning av dessa utsläpp. Projektet verkar för teknikutveckling via upphandling och dialog inom hela ak-

törskedjan och skapar en brygga mellan tillverkare och kunder.  

Genom projektets offentliga aktörer utvecklas upphandlingsprocesser av maskiner och entreprena-

der samt en gränsöverskridande offentlig arena för erfarenhetsutbyte. Utsläppsfria arbetsmaskiner 

kopplas till de befintliga energi- och klimatstrategierna och en handbok för offentlig upphandling av 

emissionsfria maskiner och entreprenader tas fram. 

För att accelerera och underlätta utvecklingen av elektrifierade arbetsmaskiner arbetar Cleancon 

också med maskinproducenter och entreprenadbransch. Genom dialogmöten med entreprenadföre-

tag, maskinproducenter och kommuner/kunder får producenterna en bild av kundernas behov och 

kunderna får en bild av vad producenterna kan erbjuda samt vilka utmaningar de står inför i teknikut-

vecklingen. Därmed möjliggörs det för tillverkarna att möta de nya krav som ställs vid offentliga 
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upphandlingar och samtidigt skapa nya affärsmöjligheter. En handbok för entreprenadbranschen tas 

fram, liksom en marknadsanalys av tillgänglig teknik. 

Cleancon driver också teknikutveckling av emissionsfria arbetsmaskiner genom sju olika demonstrat-

ionsprojekt i Sverige, Norge och Danmark. Resultat och erfarenheter från demonstrationsprojekten 

sammanställs i den här rapporten.    

Cleancons handböcker och övriga leveranser publiceras efter hand på projektets egen hemsida, 

http://cleancon.se/.  

 

Demoprojekt inom Cleancon  
 

1. Volvo: bränslecellsdumper 

2. Lillestrøm kommune: Fossilfri byggarbetsplats 

3. VA Syd: anläggningsmaskiner 

4. Eslövs kommun: robotgräsklippare 

5. GSL: sopmaskin, redskapsbärare och kompaktlastare 

6. Lunds kommun: marknadsdialog, emissionsfri grässkötsel 

7. Lunds kommun: hjullastare 

8. Lunds kommun: kunskapsinhämtning/förstudie robotgräsklippare 

9. Københavns Kommune: testbed 

 

 

http://cleancon.se/
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Sammanfattade erfarenheter och rekommendationer  
 

I det här projektet har partners testat och utvärderat olika typer av maskiner som generellt används 

inom anläggningsarbeten, skötsel och renhållning. Alla partners har olika erfarenheter, och maskiner-

nas egenskaper skiljer sig åt beroende på leverantör och användningsområde. Nedanstående erfa-

renheter baseras på de slutrapporter som partners har gjort för respektive test- och demonstration. 

Erfarenheterna ger en sammanvägd bild av hur det är att utveckla, upphandla, införa och använda 

fossilbränslefria arbetsmaskiner i driften. Det går att sammanfatta erfarenheterna i åtta kategorier: 

målsättningar och syfte, utbud och efterfrågan, pris, samarbete, tillgång till el, vinster, råd och vidare 

studier.  

 

Syfte och målsättningar 

Det överordnade syftet var för majoriteten att minska CO2-utsläppen genom förändringar i maskin- 

och fordonsparken. Samtliga partners angav också andra syften med insatsen. Målsättningarna var 

konkreta, men inte alltid uppenbart mätbara.  Flera partners framhäver att det är viktigt att vara kon-

kret i målsättning, och att specificera metod. Det har betydelse för att kunna följa upp resultat, men 

också vid framdrift av projektet om projektmedlemmar byts ut. 

- Minska CO2-utsläppen 

Minska klimatutsläppen med fokus på entreprenader och kommunal drift, samt se hur stor 

del av utsläppen som kan reduceras genom att skifta till fossilfria arbetsmaskiner.  

- Utveckla ny teknik 

Hittills har det inte existerat tyngre arbetsmaskiner som har varit helt emissionsfria och ändå 

kunnat operera utan omfattande prestandadegradering avseende framför allt driftstid och 

produktivitet. 

- Lära sig mer om ny teknik 

Är maskinen lika bra som sin fossildriva motsvarighet? Hur fungerar maskinen i verkligen-

heten? Vilka krav ställer den nya maskinen på verksamheten och sin omgivning?  

- Förstå behov av kompetens, erfarenhet och förändra arbetssätt 

Vilken teknisk kompetens och erfarenhet behövs i den egna verksamheten? Behöver verk-

samheten förändra sina arbetssätt för att kunna realisera en fullskalig omställning till elektri-

fierade maskiner?  

- Lära känna marknaden 

Hitta alternativ till de traditionella maskinerna som används och förstå för- och nackdelar 

med olika alternativ. Vilka aktörer verkar på marknaden? Finns maskinerna i Sverige, eller be-

höver vi vända oss utomlands?  

- Bli bättre på att upphandla fossilbränslefria arbetsmaskiner 
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Lära sig mer om att upphandla fossilfria arbetsmaskiner och vilka skrivningar som fungerar 

bra vid upphandling för att kunna ställa krav på fossilfrihet. Ta fram skarpa miljökrav.  

 

Utbud och efterfrågan 

Inom kategorien utbud och efterfrågan kan erfarenheterna sammanfattas så här:  

- Utbudet 

Utbudet av fossilbränslefria arbetsmaskiner upplevs generellt lågt vilket leder till få anbud 

eller att det inte är möjligt att upphandla. Dock är det inte alla partners som har den erfaren-

heter. Någon aktör stod fast i vilken typ av maskin som behövdes, och valde istället för ren 

eldrift att upphandla en hybridmaskin. En rekommendation är att upphandla i god tid innan 

entreprenaden ska utföras så att upphandlingen vid behov hinner justeras och göras om för 

det fall att inga anbud inkommer. Upphandlingar av ny teknik eller med skarpa krav kan ta tid 

att få hela vägen i mål.   

- Andra maskiner 

Maskinerna som finns på marknad har inte alltid samma, men kan ha eller till och med ha 

bättre, kapacitet och utformning som sin fossildrivna motsvarighet: några exempel är annan 

viktfördelning, lyftkapacitet och hyttstorlek. En partner uttryckte att det tog ett tag att lära 

känna sin maskin på så sätt att få mjukvaran att fungera på rätt sätt. Men med det sagt behö-

ver inte det fossilbränslefria alternativet vara sämre, utan upplevs av många som bättre. 

- Tunga arbetsmaskiner 

Utbudet av tunga arbetsmaskiner och arbetsfordon upplevs generellt sämre än det är för 

mindre maskiner. 

- Efterfrågan > utbud 

Efterfrågan på fossilbränslefria maskiner upplevs för en del partners större än utbudet vilket 

leder till köer på maskiner. Upphandling eller att hyra med snäv tidplan kan vara utmanande.  

- Lära känna marknaden 

Särskilt viktig för många partners är möjligheten att lära känna marknaden för att förstå ut-

bud och möjlig kravställning, innan upphandlingen görs. Det har de bland annat gjort genom 

att göra studiebesök. Låt gärna de som upphandlar vara med för att upphandlingen ska 

spegla maskinerna som faktiskt är tillgängliga på marknaden.  

- Andra länder 

En del partners har undersökt möjligheter i andra länder, men någon partner påpekar att det 

också är viktigt att signalera till den svenska marknaden att man efterfrågar fossilbränslefria 

arbetsmaskiner. Glöm alltså inte bort signalvärdet i att inkludera svenska aktörer i upphand-

lingen. Upphandlas en maskin från ett annat land bör problematiken med utsläpp under 
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transportsträckan av maskinen lyftas fram. Dessutom är det viktigt att fundera igenom var 

service finns i det fall att tekniska fel uppstår, eftersom service som utgår från andra länder 

kan ta längre tid. En del partners rapporterar om utmaningar med att få maskinens mjukvara 

inställd på rätt sätt.  

 

Pris 

Partners har olika erfarenheter för olika maskiner. Några upplever att kostnaden för motsvarande 

fossildriven maskin är lägre, medan andra erfar att den blir betydligt dyrare. Är det inköpspriset som 

räknas, eller livscykelkostnadsberäkningar? Räknas gärna på transport av maskiner som levereras 

längre bort ifrån, samt dess service som kanske bara finns på ett fåtal platser. Ska priset som utsläp-

pen kostar miljön tas med i beräkningarna? Närmare redogörelse per maskin finns i bilagorna till den 

här rapporten.  

Någon aktör uttryckte att det är en förutsättning med ekonomiskt bidrag för att täcka ökade kostna-

der hos leverantörer att utveckla ny teknik, samt hos upphandlade instanser att köpa eller hyra in 

den nya tekniken.   

Flera partners uttryckte önskemål att ha justerat sin kravspecifikation i upphandlingen, exempelvis 

med avseende på CO2-utsläppskrav, miljödeklaration/EPD eller livscykelanalys. De önskade också att 

de hade ställt krav på leverantören om mer detaljerade uppgifter så som drifttimmar.  

 

Samarbete 

Partners upplevde det som viktigt och mycket givande att samarbeta med andra aktörer med lik-

nande utmaningar, målsättningar eller tidigare erfarenheter. Projektpartners delade framgångsrikt 

kunskap kring:  

- Upphandling 

- Marknad 

- Användning 

- Fallgropar 

- Processer 

- Projektorganisation 

Partners upplevde det som viktigt att lära känna marknadsutbudet genom leverantörerna, vilket 

nämns under punkten utbud och efterfrågan. Lika viktigt var det att få se arbetsmaskinerna i drift hos 

samarbetspartners. Detta gjordes genom studiebesök hos varandra.  

 

Tillgång till el 

En av de mer utmanande delarna av demonstrationerna var att få laddpunkter i närhet till de ytor 

som de eldrivna maskinerna ska verka på. Även om el finns är ofta inte kapaciteten tillräcklig, och det 
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kan ta tid att få till en lösning som är adekvat. Generellt sett lyckades partners få till laddningsmöjlig-

heter för sina demonstrationer, men samtidigt uppstod en del frågetecken och nyttiga erfarenheter:  

- Rutin för laddning 

En partner framhöll vikten av att ha en rutin för laddning så fort batteriet kommer ner till 

20%.  

 

- Utmaningar vid minusgrader ställer nya krav 

En partner hade tillgång till el, men upplevde maskinen som svår att ladda vid minusgrader, 

och hade därför sett att batterierna hade värmeslingor. Därtill såg partnern behov av ett ga-

rage för förvaring särskilt på vintern, vilket är något som också lyfts fram av dem som använ-

der robotgräsklippare.  

 

- Byggherrens ansvar? 

En partner funderar på om det går att ställa krav på byggherren att säkerställa el på byggar-

betsplatsen.  

 

 

Vinster 

Partners upplevde att maskinerna som användes inom projektet ledde till minskade CO2-utsläpp, och 

intressanta jämförelser per maskin kan utläsas i bilagorna till den här rapporten. Flera partners rap-

porterar om andra vinster, utöver kriterier så som CO2-minskningar och pris:  

- Lägre/enklare servicebehov 

En partner uttryckte att servicen hade förenklats, då maskinen hade automatisk central-

smörjning, till skillnad från den fossildrivna som krävde manuell smörjning. En annan partner 

delade erfarenhet om en åkgräsklippare, vilken ersatts med en robotgräsklippare. De vanliga 

fossilbränsledrivna åkgräsklipparna krävde mer service, däckbyte, oljebyte och gav en bullrig 

arbetsmiljö. Detta försvann med robotarna. Samtidigt ska tilläggas att risken för sabotage på 

robotgräsklipparen var en tillkommande utmaning, som behöver övervägas noga exempelvis 

vid val av yta som maskinen kör på.  

 

- Minskat buller 

En annan partner uttrycker också en stor vinst med minskat buller, i det här fallet för byte till 

en eldriven hjullastare. De fick positiv återkoppling från personal som arbetade nära anlägg-

ningsprojektet och som såg fördelar med skiftet till en eldriven maskin ur arbetsmiljösyn-

punkt.  

 

- Möjlighet till inomhusbruk 

En tredje partner uttryckte att användningsområdet för maskinen hade ökat när den nu var 

helt utsläppsfri – den kan användas inomhus.  

 

- Minskad lukt 
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En partner lyfte fram att lukten från avgaser försvann i och med den eldrivna maskinen.  

 

- Inga vibrationer 

En annan partner lyfte fram att de vibrationer som finns i förarhytterna i konventionella ma-

skiner inte finns i de eldrivna motsvarigheterna.  

 

Råd 

Det går att lista oerhört många råd kopplat till erfarenhet att hyra, köpa och konstruera fossil-

fria/emissionsfria arbetsmaskiner. Både inför och under användning.  

 

- Att våga 

o Våga testa och tänka om, även om området upplevs nytt. Det gäller att hitta ett 

lämpligt projekt i lagom storlek att börja med. Även om en inte är säker på att maski-

nen fungerar i det aktuella projektet, men finns det möjlighet att avbryta testet och 

hyra in en annan maskin. 

 

- Utforska marknaden 

o Ta kontakt med marknaden, och utforska den.  

o Fundera över hur servicemöjligheten ser ut i närområdet om maskinen levereras från 

annan plats i landet, eller från utlandet. Hur lång tid tar servicen?  

o Var väldigt tydlig gentemot leverantörerna att arbetssättet att göra studiebesök och 

utforskandet av marknaden bara är en dialog, det är inte säkert att det kommer att 

leda till en upphandling.  

o Låt framtida användare testa maskinerna 

 

- Uppbyggnad av projekt 

o Samarbeta med andra organisationer som också bygger kompetens inom ämnesom-

rådet, våga lita på varandra. Går det att dela risker?  

o Bjud gärna in många leverantörer att delta i projektet.  

o Det kan vara en stor utmaning att hitta en lämplig plats för att testa den nya maski-

nen, bland annat med avseende på nya risker, inte minst för automatiserade maski-

ner eller risken att maskinen ska utsättas för vandalism. Titta därför gärna på hur 

andra har gjort för att minimera riskerna och lär av dem. Det skapar också en förstå-

else för hur maskinen och driften fungerar i praktiken. Lär av andras framgång och 

misstag.  

 

Vidare studier  

Det har lämnats många kloka idéer om vidare studier. Här är några exempel:  
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- Stresstesta arbetsmaskinerna  

Hur fungerar maskinen under stark kyla? Hur fungerar maskinen under högre press, och 

större krav på laddschema.  

 

- Förbättrade upphandlingar  

Hur kan upphandlingarna förbättras ytterligare? Vilka möjligheter finns det att premiera fos-

silfria alternativ, eftersom det är kostsamt för leverantören att ställa om sin maskinpark?  

 

- Byggarbetsplatsen  

Det skulle vara intressant att titta vidare på kravställning för transporter och leveranser till 

och från byggarbetsplatsen.  

 

- Vätgasen i samhället 

Av värde att titta på hur tankstationer, drivmedelsproduktion och vätgaslogistik skulle kunna 

utvecklas och komma på plats. 

 

- Regelverk 

Regelverk och standarder existerar inte alltid fullt ut när ny teknik utvecklas. Det är viktigt att 

medverka i att regelverk och standarder utvecklas. 

 

- Infrastruktur på byggplatser 

Maskinerna behöver generellt laddas där den används. Hur säkerställs ladd- och tankmöjlig-

heter på avlägsna platser? Hur går man till väga om det inte finns el framdragen, eller ens ett 

närliggande elnät?  
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Appendix – Cleancons demoprojekt 

 

1. Volvo: bränslecellsdumper 

2. Lillestrøm kommune: Fossilfri byggarbetsplats 

3. VA Syd: anläggningsmaskiner 

4. Eslövs kommun: robotgräsklippare 

5. GSL: sopmaskin, redskapsbärare och kompaktlastare 

6. Lunds kommun: marknadsdialog, emissionsfri grässkötsel 

7. Lunds kommun: hjullastare 

8. Lunds kommun: kunskapsinhämtning/förstudie robotgräsklippare 

9. Københavns Kommune: testbed 
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Bilaga 1: WP 5.1 Volvo – bränslecellsdumper 

 

 

 

 

 

1. Behov/problembeskrivning 

Konventionella dumprar drivs av en dieselmotor kopplad till en mekanisk drivlina. Maski-

nerna har en totalvikt i spannet 35-100 ton och nyttolasten är i spannet 23-55 ton. Genom-

snittlig bränsleförbrukning för en Volvo A40 (totalvikt 71 ton, nyttolast 39 ton) är i genom-

snitt 24 liter dieselolja i timmen. Detta motsvarar 4 miljoner ton koldioxid baserat på ansat-

sen att fem årsvolymer av dumprar används 250 dagar per år i tvåskift och den genomsnitt-

liga maskinen är en Volvo A40. 

 

Hittills har det inte existerat tyngre arbetsmaskiner som har varit helt emissionsfria och ändå 

kunnat operera utan omfattande prestandadegradering framförallt avseende driftstid och 

produktivitet. 

 

2. Syfte 

Visa att det går att köra, arbeta, tanka och försörja tankstationen med bränsle. Maskinslaget 

ska vara en dumper med cirka 20 tons nyttolast och den ska vara helt emissionsfri och drivas 

av grön vätgas. 

 

3. Beskrivning av demoprojektet (detaljerad) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Volvo HX04 laddas med 12 kg väte på cirka 7,5 minuter, vilket gör att den kan köras i cirka 

fyra timmar. Bränsleceller fungerar genom att kombinera väte med syre och den resulte-

rande kemiska reaktionen producerar elektricitet som driver maskinen. I processen produce-

rar bränsleceller även värme som kan användas för uppvärmning av hytten. Bränsleceller av-

ger bara en sak – vattenånga. 

 

I princip fungerar en bränslecell ungefär som ett batteri förutom att den genererar sin egen 

Fakta 

Demonamn: Volvo – emissionsfri arbetsmaskin 

Organisation: Volvo CE 

Plats: Braås 

Kontaktperson: Roland Kvist 
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elektricitet från vätgas ombord vid behov snarare än att laddas från en extern källa. Fordon 

med bränslecellsdrivlinor har en drifttid, räckvidd och bränsletid som liknar den för förbrän-

ningsmotordrivna fordon. 

 

 

4. Angreppssätt/metodik:  

- Specificera och utveckla en prototyp utrustad med en bränslecell, vätgastanksystem och 

en elektrisk drivlina. 

- Anskaffning av en högpresterande tankstation för vätgas, samt försörjning av grön vätgas 

till tankstationen. 

- Installation av ett vätgasförsörjningsystem för körning av bränslecell inomhus i verksta-

den. 

 

5. Samarbete/inspiration: Samverkan med andra projektpartners, andra projekt och samar-

betspartners samt andra marknadsaktörer som förmedlats genom Cleancon. 

Samarbete har skett med samtliga deltagare inom Cleancon men i synnerhet med RISE och 

Köpenhamns kommun. 

 

6. Resultat 

a. Flera demonstrationer har genomförts vilket visar att hela värdekedjan fungerar och 

att maskinprestandan är mycket bra. 

b. Utsläppsminskningsberäkningar: Se punkt 1. Med denna demo visar vi att vi kan eli-

minera utsläpp till 100%. 

 

7. Erfarenheter 

a. Vilka utmaningar och hinder har ni stött på?  

Det är mycket svårt att ta ett sådant här stort kliv inom technologiutveckling själv. 

Samarbete behövs på alla nivåer för att lyckas. 

 

Ett av grundproblemen är att maskiner/fordon och bränsleförsörjningen med dess 

infrastruktur behöver ändras samtidigt. Vi står inför en ”hönan och ägget” situation 

som dessutom är mycket kapitalintensiv nu i början av resan. Tekniken är så ny att 

regelverk och standarder ännu inte existerar fullt ut. Därav har fått mycket göras från 

grunden utan stöd av regelverk och standarder. 

 

b. Vad har gått bra, vad har gått dåligt, vad skulle kunna lösas i Cleancon II. 

Allt har gått bra, även om vi har mött stora utmaningar inom flera områden. Sådant 

vi som maskintillverkare skulle behöva stöd med är utveckling regelverk och standar-

der avseende bränsleceller, vätgas-tanksystem och vätgashantering i alla led. 

I vår affär ingår inte bränsleförsörjning så det skulle vara av värde att titta in i hur 

bränslestationer, bränsleproduktion och logistik för vätgas skulle kunna utvecklas 

och komma på plats. Mobila vätgastankstationer för bränsleförsörjning på arbets-

platser långt från urban miljö är av särskilt intresse. 
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c. Eventuella kostnadsjämförelser 

Som teknikmognaden är just nu är det svårt att göra konkreta kostnadsanalyser. 

Mycket tyder dock på att kostnad för såväl för maskin som för bränsle kan möta eller 

vara lägre än kostnaden för konventionella maskiner i framtiden. 

 

d. Vad skulle ni ha gjort annorlunda? 

Erfarenheter och resultat tyder på att valt tillvägagångssätt är mer än nöjaktigt. I nu-

läget har vi inga förslag på förändring av arbetssättet. 

 

 

e. Vad skulle ni ge för råd för framtida initiativ och satsningar? 

Börja jobba direkt med konkreta mål. Var inte rädd för att ge er in på fullständigt 

okända områden och djupt vatten. Bygg kompetens genom att gå i samarbete med 

kompetenta partners. Våga lita på varandra. 

 

f. Erfarenheter kring processen med upphandlingen. 

Det finns många människor och organisationer som är beredda att göra det lilla extra 

för att rädda planeten och så finns det de som bara vill tjäna pengar. Valet av leve-

rantörer och partners blir då ganska enkelt. 

 

g. Vägledning/erfarenhetsbeskrivning av hur man ska gå till marknaden för att knyta till 

sig entreprenörer som har den här typen av maskiner. 

Det bästa är att försöka förstå hur kundens kund tänker och agerar samt att föra dia-

log med densamma. Entreprenörer svarar som regel på en upphandling eller offert-

förfrågan och det ofta specificerat vad det är som skall göras och hur det ska göras, 

tex emissionsfritt eller fossilfritt. 

 

Sen kan entreprenören bara köpa de maskiner som finns tillgängliga på marknaden. I 

många fall kanske villigheten att ta en risk genom att köpa en maskin med mycket ny 

teknik och ett bränsle som det finns begränsad erfarenhet och tillgänglighet av kan 

vara något begränsad. 

 

Förslag på en förbättrad process kan vara att maskintillverkare och de som hanterar 

upphandling av entreprenadjobb har en fördjupad dialog för att få upphandlingen att 

spegla maskiner som faktiskt finns tillgängliga på marknaden. Ett ytterligare förbätt-

ringsförslag är att den ökade affärsrisken med införande av ny teknik lindras eller de-

las mellan flera aktörer på något sätt. 

h. Misslyckanden 

Vi lyckades med det vi föresatt oss att göra. 
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8. Synliggörande 

Demon har synliggjorts ordentligt genom Cleancon. Demonstration har skett vid flera till-

fällen för specifika grupper, bland annat för Cleancon, den egna företagsledningen, andra 

Volvo-bolag, samarbetspartners och projektpartners. Under våren 2022 ägde en demonstrat-

ion rum för referensgruppen då även kunder förevisades maskinen. VCE kommunicerade of-

ficiellt om Electric Charlie 13 juni. Intresset blev som väntat stort. På tio dagar registrerade 

man i sin mediabevakning cirka 330 publiceringar över hela världen. Andra medier och ytter-

ligare branschtidningar, med andra ledtider för publicering, förväntas utkomma med artiklar 

om Volvo HX04. 

 

9. Bilder/illustrationer  
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Bilaga 2: WP 5.2 Lillestrøm – fossilfri byggarbetsplats 

 

 

 

 

 

 

 

1. Behov/problembeskrivning 

I tråd med utviklingen av Lillestrøm kommunes strategi for grønne innkjøp så er det ønskelig 

for kommunen å redusere utslippet fra byggeplasser. For å gjøre dette ønsker vi å legge inn 

bruk av utslippsfrie og fossilfrie maskiner/utstyr som et kontraktskrav og tildelingskriterie. 

Sørumsand brannstasjon er kommunens første prosjekt med fossilfri byggeplass. Ettersom 

dette er det første prosjektet, og kommunen dermed har liten erfaring fra tidligere både med 

tanke på innkjøp og oppfølging av kontrakt, så valgte man å starte med ”fossilfri byggeplass”. 

Det vil si at biodisel var akseptert drivstoff, og det var ingen krav til drivstoff ved transport 

utenfor byggegjerdene (f.eks. ekstern massetransport, varelevering, personbiler etc.).  

 

2. Syfte 

Hensikten med prosjektet er å se hvordan bruk av utslippsfrie maskiner/utstyr kan benyttes 

som et kontraktskrav/tildelingskriterie, hvordan dette ble møtt av entreprenørene i marke-

det og hvordan det faktisk fungerer på byggeplassen. 

 

3. Beskrivning av demoprojektet 

Bruk av fossilfrie maskiner på prosjektet Sørumsand brannstasjon var en del av tildelingskri-

teriet i kontrakten. Tildelingskriteriet Miljø hadde en vekting på 25 %. Poengsummene ble 

beregnet ut fra hvilke maskiner/utstyr entreprenøren kunne tilby, hvor mange maskiner/ut-

styr kategorisert på tre forskjellige størrelser og hva slags drivstoff disse kunne benytte. Fos-

silt drivstoff var ikke tillatt å tilby. I tillegg til at entreprenørene ble premiert for bruk av ut-

slippsfrie/fossilfri maskiner så var det også tatt inn et punkt i oppgaveforståelsen der man 

skulle redegjøre for hvordan man best skulle tilrettelegge for utslippsfri/fossilfri byggeplass. 

Utover dette måtte også tilbyderne kunne levere en liste over referanseprosjekter som også 

var utslippsfrie/fossilfri byggeplasser. 

    

 

4. Samarbete/inspiration:  

Ettersom vi ikke hadde noe krav til klimagassregnskap eller andre oppfølgingskrav i kontrak-

ten, så ble det ikke relevant å kontakte andre prosjektpartnere for å høre hvordan de hadde 

løst dette.   

Fakta 

Demonamn: Sørumsand/Lystad brannstasjon 

Organisation: Lillestrøm kommune 

Plats: Sørumsand 

Kontaktperson: Linn Kristin Norbeck, linnkristin-

blix.norbeck@lillestrom.kommune.no 
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5. Resultat 

a. Beskrivning av resultaten, kopplat till syfte och problembeskrivning 

Det er ingen tvil om at markedet er i ferd med å tilpasse seg til kundenes ønske om å 

redusere byggeplassutslippet. Vi opplevde at vi fikk inn like mange tilbud som ønsket, 

selv om vi valgte å medta bruk av utslippsfri/fossilfrie maskiner som et tildelingskrite-

ria. Ved å benytte krav om referanseprosjekter fra utslippsfrie/fossilfrie byggeplasser 

sikret vi at vi fikk tilbud fra entreprenører som var kjent med løsninger og utford-

ringer fra tidligere, og de fleste kunne dermed svare godt på oppgaveforståelsen og 

punktet om tilrettelegging for fossilfri byggeplass. Ettersom vi ikke hadde noen konk-

rete krav til maskintimer eller klimagassregnskap så ble det en liten jobb å følge opp 

miljøkravene. Den eneste byggeplassoppfølgingen vi hadde var å kontrollere at ingen 

maskiner gikk på fossilt drivstoff og at entreprenøren sendte dispensasjonssøknader 

om de ønsket å ta inn en maskin som ikke stod på maskinlista fra tidligere. Grunnet 

vanskeligheter med å få på plass strømtilførsel til byggeplassen, da det ikke var kapa-

sitet på nærliggende trafo (dette var kjent på forhånd), leveransetid i markedet og 

forsinkelse i oppstart av veiarbeidene så fikk vi ikke benyttet så mange elektriske ma-

skiner som ønsket. 

  

b. Utsläppsminskningsberäkningar för de som kan.   

Som nevnt tidligere så hadde vi ingen krav til utslippsregnskap eller andre bereg-

ninger. 

 

6. Erfarenheter 

a. Vilka utmaningar och hinder har ni stött på?  

En av de største utfordringene er at etterspørselen etter elektriske maskiner i marke-

det, er større enn leverandørene klarer å ta unna. Det førte til at den store elektriske 

gravemaskinen ikke kom på plass før etter en stund ut i prosjektet. Da vi fikk forsin-

kelse på veiarbeidene valgte vi å godkjenne at entreprenøren skulle kunne bruke de 

elektriske maskinene og den mobile hurtigladeren sin på andre prosjektet i stedet for 

at de stod parkert hos oss. Ettersom leverandørene er "tomme for” elektriske maski-

ner, så ble det vanskelig å erstatte de vi allerede har sendt bort.  

 

I tillegg var strømtilførsel til byggeplassen et kritisk punkt. Vi var på forhånd klar over 

at det ikke var nok kapasitet på eksisterende trafo. Det skulle derfor settes opp en ny 

trafo på prosjektet. Saksbehandlingstiden på dette var lengre enn tilriggingsfasen til 

entreprenøren. Da man er avhengig av strøm til ladning av elektriske maskiner, så ble 

det vanskelig med bruk av disse maskinene i oppstartsfasen. Vi måtte også sette inn 

et strømaggregat som gikk på biodiesel i denne perioden. 

 

Hos noen leverandører er det fortsatt vanskelig å få tak i elektriske maskiner. Dette 

gjelder særlig i betongindustrien. Utslippsfrie betongpumper eller betongbiler har 

vist seg å være utfordrende å få tak i. Noen betongleverandører opererer med at 



20 
 

man betaler en klimaavgift, men man kan ikke garantere at den bilen som faktisk le-

verer på prosjektet kjører utslippsfritt.  

 

b. Vad har gått bra, vad har gått dåligt, vad skulle kunna lösas i Cleancon II.  

Entreprenøren har stort sett klart å levere fossilfri maskiner i henhold til tilbudt ma-

skinliste. Vi har vært fornøyd med at entreprenøren tidlig virket å forstå behovet og 

ønsket til kunden, i forhold til det å redusere utslipp fra byggeplasser. De gjorde flere 

investeringer på eget initiativ, blant annet gikk de til innkjøp av en mobil hurtiglader. 

Når det gjelder hva som har gått dårlig, se pkt. a) utfordringer underveis. 

 

c. Eventuella kostnadsjämförelser 

- 

 

d. Vad skulle ni ha gjort annorlunda?  

I forhold til de kontrakts kravene, tildelingskriteriene og prosjektforutsetningene vi 

hadde så er det ikke mye vi mener vi kunne gjort annerledes. Eventuelt kunne man 

spesifisert maskinlista endra bedre, f.eks. fjernet fossile maskiner ettersom disse 

uansett ikke kunne benyttes i prosjektet. I tillegg kunne man fått entreprenøren til å 

spesifisere antall maskintimer pr. maskin og lagt inn krav om klimagassregnskap. 

Dette kunne sikret at vi hadde fått en enda større andel av maskintimer på elektriske 

maskiner. I tillegg hadde det vært mulig å følge opp miljøkravet på et helt annet nivå, 

og benytte resultatene til erfaringstall for andre prosjekter. Dersom det hadde vært 

mulig kunne man også sørget for at søknadsprosessen i forhold til ny trafo hadde 

kommet lengre når vi signerte kontrakt med entreprenøren. Saken var meldt inn og 

vi hadde fått saksbehandler, men resten av koordineringen mot netteier var overlatt 

til entreprenøren. Ved et senere prosjektet kan man vurdere om byggherren kan/bør 

ta mer av ansvaret for tilrettelegging av strøm til byggeplassen.  

 

e. Vad skulle ni ge för råd för framtida initiativ och satsningar?  

Når har vi gjennomført et prosjekt som ”Fossilfri byggeplass”. Vi tenker derfor at 

neste steg bør være å utvide dette til en høyere andel maskintimer med elektriske 

maskiner, helst 100 % utslippsfritt. I tillegg bør man inkludere krav i kontrakten i for-

hold til transport av varer/materialer/masser utenfor byggegjerdet. Massetransport 

står ofte for en høy andre av utslippet. Når det gjelder innkjøp av en del varer kan 

krav om EPD og klimagassregnskap være viktig å inkludere i kontrakten. Ofte glem-

mer man å se på hele verdikjeden. Når det gjelder for eksempel asfalt så er største 

delen av utslippet i produksjonen, ikke i transport og utlegging. Dette er viktig å 

fange opp i regnskapet. Selv om kontraktskravene skjerpes enda mer, så kan det 

også være fornuftig å se på muligheter for premiering/bonus. Skifte til utslippsfrie 

maskiner/løsninger er kostbart for entreprenøren, særlig for de små og uavhengige. 

Det skal lønne seg for de også å velge utslippsfritt.   

 

7. Synliggörande 
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a. På vilka sätt har er demo blivit synliggjord/kommunicerats, och på så sätt bidragit 

till syftet med WP5?  

Entreprenøren har hatt saker om prosjektet på sine sider på sosiale medier. I tillegg 

har vi hatt presentasjon for brukerne (Brannvesen og feiere). Vi har også hatt pro-

sjektbesøk fra fagforbundet i Litauen og en delegasjon fra Bulgaria. Vi må også nevne 

prosjektbesøket til Cleancon.  

 

8. Bilder/illustrationer  
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Bilaga 3: WP 5.3 GSL – sopmaskin, redskapsbärare och kompaktlastare 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Behov/problembeskrivning 

De aktuella verksamheterna hade vid projektets start under en tid varit intresserade av en 

övergång från fossildrivna maskiner till eldrivna, men hade varken kunskap eller erfarenhet 

av att beställa, använda eller sköta dem. Göteborg stads Leasing AB arbetar aktivt med att 

stötta verksamheterna i övergången från fossilfria fordon och maskiner till eldrift, och till-

sammans såg vi behovet av att organisera test och demonstration av relevanta elmaskiner. 

För att öka kunskapen och takten i omställningen, gjordes test av  

a. Multione Z8 i Trädgårdsföreningen (Park- och Naturförvaltningen) 

b. Eldriven Caterpillartruck och en kompaktlastare Giant 2200E, på Alelyckans krets-

loppspark 

c. Eldriven sopmaskin för renhållning av gator, med Park- och Naturförvaltningen 

 

2. Syfte 

Syftet med demoprojekten har varit att öka kunskapen kring hur eldrivna maskiner beter sig i 

verklig miljö, bättre förstå vilken teknisk kompetens som behövs hos verksamheten och vilka 

eventuella arbetssätt som behöver justeras eller ändras, utvärdera vilka för-respektive nack-

delar man upplever med eldriften, samt öka förståelsen för vilka andra erfarenheter och kun-

skaper som behöver öka för att realisera en fullskalig omställning.  

 

3. Beskrivning av demoprojektet (detaljerad) 

a. Inköp och test av Multione Z8 i Trädgårdsföreningen (Park- och Naturförvaltningen). 

Maskinen sattes in i den dagliga driften och ersatte en dieseldriven maskin. Multione 

Z8 är en s.k. redskapsbärare och kommer med en mängd olika verktyg som enkelt 

kopplas på eller av. Den används exempelvis till att lyfta större krukor och vatten-

fyllda behållare för att underlätta bevattningen i parken.  

b. Eldriven Caterpillartruck och en kompaktlastare Giant 2200E, på Alelyckans krets-

loppspark. På kompaktlastaren kan kopplas på diverse redskap, och därmed använ-

das till en mängd olika saker såsom skopa, lyfta, spetsa etc.  Trucken används för att 

flytta större lass av exempelvis grenar, och lyfter över dem i containrar.  

Fakta 

Demonamn: Test och demo av elektriska arbetsmaskiner i 

Alelyckans kretsloppspark och Trädgårdsföreningen samt test 

av eldriven sopmaskin i centrala Göteborg 

Organisation: Göteborg stads leasing AB 

Plats: Göteborg, Sverige 

Kontaktperson: Jenny Forshufvud 
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c. Eldriven sopmaskin för renhållning av gator, som har använts parallellt med en die-

sel/HVO-driven maskin med liknande prestanda. Syftet att hyra in båda och använda 

dem parallellt har varit att kunna utvärdera eventuella skillnader.  

 

4. Angreppssätt/metodik 

Metoden har varit att omgående sätta de nya eldrivna maskinerna i ordinarie arbete, för att 

snabbt kunna få en bild av vilka skillnader man upplever. En utvärdering har gjorts efter halva 

projekttiden. 

 

5. Samarbete/inspiration: Samverkan med andra projektpartners, andra projekt och samar-

betspartners samt andra marknadsaktörer som förmedlats genom Cleancon. 

Ett studiebesök i Trädgårdsföreningen och på Alelyckans kretsloppspark organiserades i juni 

2022, där alla deltagare i Cleancon fick möjlighet att se de aktuella maskinerna, och prata di-

rekt med verksamhetsansvariga och maskinoperatörer och ta del av deras erfarenheter och 

upplevelser av att arbeta med maskinerna i fråga. I Trädgårdsföreningen visades också tes-

terna med uppkopplade sensorer upp, som en del i det mer smarta, hållbara och elektrifie-

rade arbetssätt som elmaskinerna är en del av. Tillsammans skapar de helt nya arbetssätt för 

parkskötsel, som på sikt behöver mindre resurser i parken, men samtidigt kräver annan slags 

kompetens och nya arbetssätt. Detta undersöks närmare i projektet ”Hållbara smarta par-

ker” som finansieras av Vinnova, och där GSL är en aktiv projektpart. Eventuella synergier 

från resultat i båda projekten ses positivt på av både GSL och RISE, som kontinuerligt för dia-

log kring möjligheter kopplat till detta. 

6. Resultat 

Resultaten från testerna är de erfarenheter som gjorts vid aktuella tester.  

a. Erfarenheter från arbete med kompaktlastare Giant 2200E och eltruck, beskrivet av Per Ho-

gedal, Alelyckans kretsloppspark: 

”Kompaktlastaren och trucken fungerar mycket bra efter några justeringar av pelikanskopan. 

Den förändrade fördelningen av maskinvikten på Gianten gjorde den vinglig och påverkade 

lastförmågan men det löste vi genom att vätskefyllda däcken. Maskinen fick en lägre tyngd-

punkt, blev mer stabil och kunde därmed lyfta bättre.   

Vid minusgrader upplever vi att både Gianten och trucken är svåra att ladda. Vår erfarenhet 

är att värmeslingor behöver beställas till batterierna, något som vi missade att göra för båda. 

Det tar vi med oss till nästa gång. Maskinerna behöver också ett garage för förvaring, något 

som är särskilt viktigt på vintern, det håller vi på att bygga just nu (våren 2022). En annan er-

farenhet vi dragit är vikten av en rutin för laddning, så fort batteriet kommer ner till 20%. 

Det är en stor vinst för vår verksamhet att maskinerna är helt utsläppsfria. Tack vare det kan 

vi använda dem inomhus, vilket underlättar mycket arbete i vår verksamhet. En nackdel med 

Gianten är dock att hytten är lite mindre än sin fossila föregångare, vilket gör det besvärligt 

för några att ta sig in och ut. Det tar vi med oss nästa gång vi byter maskin.”  
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b. Erfarenheter från arbete med MultioneZ8 i Trädgårdsföreningen, beskrivet av Mattias Wijk, 

trädgårdsmästare och verksamhetsledare: 

”Vi är generellt mycket nöjda med bytet till eldriven maskin! Vi ser främst fördelar och posi-
tiva effekter.  

• Ljud och lukt är näst intill borta  

• Det mesta styrs ifrån hytten, vilket förenklar arbetet 

• Den orkar lyfta tyngre än den förra fossildrivna maskinen  

• Den automatiska centralsmörjningen är säkrare och spar tid, jämfört med den gamla 
fossildrivna maskinen där föraren behövde smörja manuellt 

• Det finns över 100 redskap att koppla på, vilket görs smidigt med en snabbkoppling 
som vi själva installerat 

• Det enda negativa är att leverantören sitter i Italien, vilket gör det krångligare när 
tekniska fel behöver åtgärdas. Det har dock inte med själva eldriften att göra, utan är 
en generell erfarenhet inför framtida upphandlingar” 

 
c. Erfarenheter från test av eldriven sopmaskin för renhållning av gator i Göteborgs stad, be-

skrivet av Ulf Sturesson, Park- och naturförvaltningen: 
 

”Det har varit en del mjukvaruproblem med sopmaskinen och den har fått bärgas ett 
flertal gånger. Men när de har åtgärdats så har maskinen fungerat mycket bra och vi är 
nöjda. Arbetsmiljön har förbättrats för våra förare eftersom maskinerna är tysta och 
fria från vibrationer.  
 
Rutinen kring laddning har landat i en full laddning inomhus med 32 amp på nätterna, 
samt kortare laddning på 30 minuter över frukostrasten. Tyvärr har maskinen och bat-
teriet inte kunnat testas under högre press, eftersom den mestadels endast gått på 
dagtid och vi av olika anledningar inte kunnat testa den under 2-skift. Den har heller 
inte körts vid stark kyla, något som återstår att testa. På det hela taget är vi mycket 
nöjda och vill fortsätta använda elmaskiner för sopning.” 

 
 

7. Erfarenheter 

a. Vad har gått bra, vad har gått dåligt, vad skulle kunna lösas i Cleancon II.  

Generellt har testen gett positiva utslag för eldrivna maskiner. Ingen som har jobbat 

med dem vill gå tillbaka till diesel/HVO. Mycket tack vare den förbättrade arbetsmil-

jön med mindre buller, vibrationer och avgaser. Även andra effekter såsom mindre 

tid på smörjning, och bättre egenskaper vid lyft har noterats vid användning av ma-

skinerna.  

Man har fått lägga om en del rutiner för att få laddningen att fungera med arbetet, 

inte minst under vintern när kyla påverkar batteriernas kapacitet och laddförmåga. 

Bygga garage, beställa värmeslingor och ladda inomhus på natten, är lärdomar man 

gjort.  

 

b. Vad skulle ni ge för råd för framtida initiativ och satsningar?  
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Det är mycket värdefullt att testa ny teknik på detta sätt i verklig miljö, i samverkan 

med de som driftar maskinerna operativt. På så sätt ser man snabbt vad som funge-

rar och inte, och kan rätta till och lära sig. Dock tror jag på att tydligare dokumentera 

mål och metod från början, så att man lättare kan följa upp och driva projektet även 

om personer byts ut.  

 

8. Bilder/illustrationer 

  

 

Bild 1: MultioneZ8 och Mattias Wijk, Trädgårdsföreningen 

 

Bild 2: Kompaktlastare Giant 2200E vid Cleancons studiebesök i Alelyckan, juni 2022 



27 
 

Bilaga 4: WP 5.4 VA Syd – anläggningsmaskiner 

 

 

 

 

 

 

 

1. Behov/problembeskrivning 

VA SYD är ett kommunförbund med fem medlemskommuner; Malmö, Lund, Burlöv, Lomma 

och Eslöv. VA SYD levererar friskt dricksvatten och renar avloppsvatten i kommunerna Bur-

löv, Eslöv, Lomma, Lund och Malmö, samt tar hand om avfallshanteringen i Burlövs och Mal-

mös kommun. 

 

VA SYD genomför varje år entreprenadarbeten för ca 400 Mkr. Entreprenadarbeten är en 

stor källa till utsläpp av växthusgaser och VA SYD bedriver ett aktivt arbete för att minska kli-

matutsläppen.  

  

Varje år tar VA SYD fram ett klimatbokslut för att på ett tydligt sätt redovisa VA SYDs påver-

kan på klimatet. I VA SYDs klimatbokslut står entreprenaderna för en betydande del av ut-

släppen av växthusgaser. Av denna anledning vill VA SYD hitta alternativ till de traditionella 

anläggningsmaskiner som används vid utförandet av entreprenader för att på så sätt minska 

sitt klimatavtryck. 

 

För att bli en bättre beställare av entreprenader och ta fram metoder för att ställa krav och 

bidra till att göra marknaden medveten om behoven av klimatneutrala anläggningsentrepre-

nader ville VA SYD genomföra ett projekt som på grund av sin placering och känsliga omgiv-

ning lämpade sig väl som demoprojekt inom Cleancon. 

 

VA SYD har under projekttiden för Cleancon haft olika förslag på projekt som skulle lämpa sig 

väl som demoprojekt inom Cleancon. Vid tiden för ansökan om att delta som partner i Clean-

con var tanken att hyra in en emissionsfri anläggningsmaskin under en längre period, ca 6–12 

månader, för att använda i VA SYDs dagliga verksamhet. Denna idé övergavs då det vid den 

tiden inte fanns emissionsfria maskiner på marknaden som motsvarade kraven på maskiner 

som passar i verksamheten.  

 

Det projekt som sedan diskuterades var att genomföra ett kortare entreprenadprojekt i 

stadsmiljö avseende förnyelse av vattenledningar i mark. Anledningen till att det projektet 

valdes utöver en strävan att sänka utsläppen av växthusgaser är att man i stadsmiljö vill 

Fakta 

Demonamn: Anläggande av försedimentationsdamm i 

Södra Sandby 

Organisation: VA SYD 

Plats: Södra Sandby, Lunds kommun 

Kontaktperson: Sofie Jakandré 
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sänka både utsläpp av partiklar och buller med hänsyn till omkringboende. En förutsättning 

för genomförande av projektet var att hjulburna maskiner kunde användas då bandburna 

maskiner hade gjort för stor åverkan på omkringliggande asfalt för att det skulle vara ekono-

miskt och miljömässigt försvarbart. Hade bandburna maskiner använts hade även omkringlig-

gande asfalt fått läggas om i stor utsträckning. Efter marknadsundersökning kunde dock kon-

stateras att den typ av maskiner som behövs för denna typ av entreprenader inte finns som 

hjulburna med eldrift. 

 

Därför identifierades istället ett annat möjligt demoprojekt som lämpade sig bättre för band-

burna maskiner – byggande av en försedimentationsdamm i sydöstra delen av Södra Sandby.   

 

VA SYD har ansvar för att hantera utsläpp av ägarkommuners dagvatten och dess transport 

till mottagaren. För att släppa dagvatten till åar och dikningsföretag ställs ofta krav på vilket 

flöde som får släppas ut per hektar och därför har fördröjningsdammar anlagts under lång 

tid. Nu finns också Naturvårdsverkets åtgärdsplaner för att nå miljömålet ”rent vatten i sjöar 

och hav” att förhålla sig till. För att släppa ut vatten i diken, åar och hav krävs därför även re-

ning av dagvattnet. Att anlägga en försedimentationsdamm är ett sätt att avlägsna de förore-

ningar som binds till sediment, t.ex. metaller. VA SYD anlägger alltfler försedimentationsdam-

mar och gärna i anslutning till en större våtmark som genom sin längre omloppstid bidrar 

med en större rening av till exempel kväve och fosfor. På detta sätt kommer försedimentat-

ionsdammen i Södra Sandby att fungera då vattnet från Södra Sandbys tätort även samlar 

dagvatten från åkrar till utloppet in till dammen. Efter försedimentering rinner vattnet vidare 

till en våtmark som samtidigt anläggs av Kävlingeåns vattenråd för vidare transport till Käv-

lingeån.  

 

Vid anläggande av dammar i naturmark behövs flera olika typer av anläggningsmaskiner, till 

exempel schaktmaskiner, dumpers och grävmaskiner. Eftersom det rör sig om förhållandevis 

stora områden som ska avbanas och grävas ur krävs anläggningsmaskiner i de större storleks-

klasserna, till exempel grävmaskinen behöver vara i storleksklassen 25–30 ton, för att arbetet 

ska bli effektivt och för att få tillräcklig räckvidd på armen/skopan.  

 

Denna typ av större anläggningsprojekt i VA SYDs regi har hittills genomförts med tradition-

ella anläggningsmaskiner med varierande bränslen – i vissa fall HVO och i vissa fall fossila. För 

att driva på utvecklingen och skapa efterfrågan av större emissionsfria anläggningsmaskiner 

inom entreprenadbranschen i Sverige valdes därför detta projekt som demoprojekt. 

    

2. Syfte 

Syftet med demoprojektet var att genomföra en anläggningsentreprenad med tunga anlägg-

ningsmaskiner, vilka är emissionsfria, då denna typ av arbeten är vanligt förekommande i VA 

SYDs verksamhet. VA SYD ville undersöka marknaden, ta fram skarpa miljökrav på anlägg-

ningsmaskiner, analysera upphandlingsprocessen samt se hur stor del av de klimatpåver-

kande utsläppen som kunde reduceras genom att ta in denna typ av maskiner. 
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Målet var att hyra in en emissionsfri tung grävmaskin och att även de övriga maskinerna som 

behövdes för entreprenaden skulle vara antingen eldrivna eller endast använda fossilfritt 

bränsle för att minska klimatutsläppen. Detta mål uppnåddes tyvärr inte, vilket beskrivs 

längre fram i rapporten. Därav omfattar beskrivningen av demoprojektet (avsnitt 3) inte nå-

gon emissionsfri grävmaskin. 

 

3. Beskrivning av demoprojektet  

Öster om Södra Sandby anläggs en sedimentationsdamm som ett försteg till planerad våt-

marksanläggning som ingår i planförslag för Dp för del av Sandby 67:2 i Södra Sandby, Lunds 

kommun. Befintligt dagvattendike som avvattnar större delarna av Södra Sandby läggs igen 

och vattnet leds istället via kulvert till dammen. Arbetet innefattar anläggning av kulvert, 

damm med in- och utlopp, markmodellering, plantering samt service- och gångväg. 

Entreprenaden är uppdelad i två etapper, varav demoprojektet omfattar etapp 1.  

 

I etapp 1 utförs merparten av schakt- och fyllarbetena så som markmodellering och utgräv-

ning av dammen. I etapp 2 leds diket om till dammen och övriga arbeten med utrustning, 

plantering osv färdigställs.  

 

Anledningen till att etapp 1 har valts som demoprojekt är att i denna etapp utförs merparten 

av schakt- och fyllarbetena och det är den typen av arbeten som har störst påverkan på kli-

matutsläpp. 

 

Detaljerad beskrivning etapp 1 

Inledningsvis byggs en yta för etablering och vägar anläggs på området. Ytan förbereds med 

hjälp av en hjullastare, Volvo L70. 

 

Därefter förbereds marken där dammen ska ligga genom att det översta jordskiktet skrapas 

av med hjälp av bandschaktmaskin, Cat D6XE, som är delvis eldriven (hybrid).  

 



30 
 

 
Bild 1. Förberedande arbeten för att skapa en yta för etablering och vägar in på entreprenadområdet. 

 

 

 

 
Bild 2. Bandschaktmaskin i arbete. Inledningsvis schaktas det översta jordskiktet bort. Detta görs för 

att grävarbetet ska underlättas vegetationsrester inte ska blandas med byggbara och stabila jordmas-

sor.  
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Bild 3. Området där dammen ska ligga avbanat. 

 

För att få större vinster med avseende på utsläppsminskning användes den hybriddrivna 

schaktmaskinen så långt det gick innan grundvatten började tränga upp ur marken. Detta 

gjordes istället för att använda grävmaskin den sista biten då det inte hade varit lika energief-

fektivt. Att schakta massor går snabbare och är därför mer effektivt per kubikmetermassor 

än att gräva upp dem. Hade en emissionsfri grävmaskin använts i demoprojektet hade denna 

använts istället för schaktmaskinen för att få ner de totala utsläppen. 

 

 
Bild 4. Anläggande av väg och yta för etablering klar. 
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För bortforsling av jordmassor har delvis en dumper, Hydrema 922, använts. Denna har en 

lägre bränsleförbrukning samt något lägre kapacitet än de dumpers som normalt används i 

denna typ av projekt. Utöver denna har även en traditionell dumper från Volvo använts i 

mindre utsträckning på grund av att kapaciteten hos Hydreman inte räckte till. 

 

För grävarbetena användes en Cat 323 NG. Det är en medelstor grävmaskin om ca 25 ton. 

Grävmaskinen är en ”Next Generation” vilket innebär att den har hydrauldrift och därmed är 

bränslesnålare än de tidigare modellerna. 

 

 

 
Bild 5. Grävmaskin i arbete. 

 
Bild 6. Grundvattensänkning med Well-

point. 



 
 

 

För att kunna gräva tillräckligt djupt för att skapa dammen behövdes det grundvatten som 

läcker upp avlägsnas. Detta gjordes med hjälp av ett vakuumsystem med pumpar, så kallat 

Wellpoint, som pumpade bort vattnet så att markytan frilades. Pumparna som har använts i 

det här projektet är kopplade direkt till elnätet istället för att elen genereras med ett die-

selaggregat, vilket är det vanligast förekommande. 

 

När urgrävningen var klar togs vakuumsystemet bort och grundvattnet steg till normala ni-

våer igen. Grävmaskinen avslutade arbetet genom att forma och justera kullar korrekt. 

 

 
Bild 7. Grävarbetena är färdiga och dammens utformning är klar. 

 

 

4. Angreppssätt/metodik 

Vid Cleancon-projektets start genomfördes en analys av VA SYDs behov i förhållande till de 

mål som satts upp för Cleancon-projektet för att identifiera ett lämpligt demoprojekt.  

 

Därefter påbörjades marknadsanalys och kontakter togs med både andra beställare och leve-

rantörer. Marknadsanalysen ledde fram till att ett nytt demoprojekt fick utses då det i dagslä-

get inte finns emissionsfria maskiner av den typ som krävdes. 

 

Samtidigt som nytt demoprojekt identifierades fortsatte marknadsdialogen med leverantörer 

för att säkerställa att passande maskiner kunde tillhandahållas. 

 

Parallellt med arbetet pågick arbete med att ta fram underlag, ritningar och entreprenad-

handlingar till projektet som skulle genomföras. Projektering gjordes av projektledare på VA 

SYDs Ledningsnätsavdelning tillsammans med arbetsledare på Rörnätsavdelningen som 

skulle arbetsleda demoprojektet. Arbete pågick även med att ta fram skarpa miljökrav för 

anläggningsmaskiner att använda i denna och kommande upphandlingar av entreprenader. 

 

En direktupphandling av hyra av maskin med förare genomfördes med resultatet att inga an-

bud kom in. Förfrågan ställdes då till en entreprenör som inkom med anbud på efterfrågad 
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emissionsfria grävmaskin. Det visade sig dock att maskinen inte kunde tillhandahållas varför 

direktupphandling av hybridmaskiner genomfördes istället. 

 

I samband med att anbudet på den emissionsfria grävmaskinen mottogs utfördes arbeten 

med att dra ut strömförsörjning till platsen för demoprojektet för att kunna försörja maski-

nen med el/ladda maskinen.  

 

Vid demoprojektets start etablerades maskinerna på platsen och arbeten inleddes enligt be-

skrivning ovan. Arbetena var klara cirka fyra veckor senare. 

 

Efter demoprojektet har en intern ”lessons learned” genomförts för att dra lärdom till kom-

mande projekt och för att rapportera erfarenheter och råd till andra i denna rapport.  

  

5. Samarbete/inspiration: Samverkan med andra projektpartners, andra projekt och samar-

betspartners samt andra marknadsaktörer som förmedlats genom Cleancon. 

Under projektets gång har VA SYD haft kontakt med ett antal aktörer, både kommuner, leve-

rantörer och entreprenörer. Tidigt i projektet togs kontakt med Oslo kommun, som är en 

Cleancon-partner, då de har erfarenhet av att genomföra åtminstone en större emissionsfri 

entreprenad. Syftet med kontakten var att undersöka hur deras process och projektorgani-

sation var planerad, vilken typ av maskiner de har använt i sina projekt i stadsmiljö, hur de 

har upphandlat dessa samt vad de lärt sig. Eftersom det initialt var ett liknande projekt som 

planerades som demoprojekt för VA SYD var detta en viktig kontakt för att få ta del av Oslos 

erfarenheter. 

  

När demoprojektet gällande försedimentationsdamm var identifierat togs kontakt med några 

olika leverantörer av grävmaskiner för att undersöka om det fanns grävmaskiner av den ef-

terfrågade storleken på marknaden. Kontakt togs med Volvo, Nasta och Pon. Volvo är en 

Cleancon-partner och kontakterna till Nasta och Pon förmedlades via den norska projektled-

ningen för Cleancon. Det konstaterades efter dessa kontakter att det endast var Nasta som 

kunde erbjuda den typ av grävmaskin VA SYD hade behov av för sitt demoprojekt.  

 

Möjligheterna att hyra in maskiner via Klima Östfold undersöktes också. Det konstaterades 

dock att det inte var en framkomlig väg på grund av att maskinerna som fanns tillgängliga 

inte var tillräckligt stora för VA SYDs behov. 

 

VA SYD har även haft kontakt med Sydschakt ekonomisk förening, vilket är den entreprenör 

som verksamheten har ett befintligt kontrakt med för grävmaskinstjänster, för att informera 

om projektet och kommande upphandling av emissionsfri maskin samt för att undersöka 

vilka maskiner entreprenören kunde erbjuda. Entreprenören intygade att denne kunde er-

bjuda en emissionsfri grävmaskin av efterfrågad storlek. 

 

För kommunikation och marknadsföring av projektet har också kontakter tagits med Lunds 

kommun eftersom projektet skulle utföras på deras mark. Lunds kommun har också ett de-

moprojekt i Cleancon och har medverkat till att marknadsföra VA SYDs demoprojekt genom 

information som har skickats ut till hushåll i närområdet där sedimentationsdammen skulle 

anläggas samt placerat informationsskyltar på området.  

  

6. Resultat 
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a. Beskrivning av resultaten, kopplat till syfte och problembeskrivning 

Trots en bred marknadsundersökning innan upphandlingen och kontakter med flera 

aktörer, både norska och svenska skulle det visa sig väldigt svårt att hyra en emiss-

ionsfri grävmaskin i den storlek som behövdes för projektet.  

 

I dagsläget finns inga maskiner av denna storlek i Sverige eller på den svenska mark-

naden. Därför riktades hoppet mot Norge då det finns flera maskiner där. Båda de 

leverantörer som kontaktades innan upphandlingen och som hade maskiner av rätt 

storlek meddelade att de var intresserade av att lämna anbud i upphandlingen av in-

hyrning av en emissionsfri grävmaskin. 

 

I samband med upphandlingen visade det sig emellertid att den ena av leverantö-

rerna inte hade möjlighet att tillhandahålla förare till den maskin som var tilltänkt, 

vilket var ett krav från VA SYD, och dessutom hyrdes inte maskinen ut för så kort pe-

riod som projektet skulle pågå.  

 

Den andra leverantören kontaktades därför igen och en överenskommelse gjordes 

om att de skulle hyra in en maskin från Norge och tillhandahålla förare för denna. Ef-

ter några veckor erhölls dock beskedet att maskinen av olika anledningar inte fanns 

tillgänglig varav kriget mot Ukraina och hotet från Ryssland sades vara en av dem.  

 

Istället för en emissionsfri grävmaskin utlovades en hybridgrävmaskin, två hybrid-

drivna dumpers och dessutom en schaktmaskin med hybriddrift. Avtal tecknades för 

dessa maskiner. Efterfrågan är dock hög på dessa maskiner och de är svåra att få till-

gång till med kort varsel, vilket är en viktig lärdom till kommande upphandlingar och 

projekt. 

 

Utöver de hybriddrivna maskinerna gjordes en direktupphandling av ett eldrivet va-

kuumsystem för bortpumpning av grundvatten för att ytterligare minska klimatpå-

verkan från demoprojektet. 

 

Slutligen blev resultatet att tre av fem anläggningsmaskiner som användes på arbets-

platsen var maskiner som genererar ungefär 70 % lägre emission än vanliga jämför-

bara maskiner, se mer i klimatberäkningen nedan. Dock var endast en av dem med 

hybriddrift. Den entreprenör som VA SYD anlitade för utförande av projektet inty-

gade gång på gång att denne kunde leverera efterfrågade maskiner; först att en el-

driven grävmaskin skulle hyras ut. När detta visade sig inte fungera utlovades istället 

maskiner med hybriddrift. Entreprenören har vilselett VA SYD vilket har resulterat i 

att demoprojektet inte uppnått det syfte och mål som hade ställts upp.  

 

För att minska klimatpåverkan har bränslet Ecopar Bio använts till samtliga anlägg-

ningsmaskiner som användes under demoprojektet. Ecopar Bio är ett 100 % fossilfritt 

bränsle, utan palmolja och PFAD med väsentligt lägre CO2-utsläpp än traditionell rå-

oljebaserad diesel. Även sot och giftiga kolväten reduceras med ca 90 %. 

 

Slutsatsen från upphandlingen och demoprojektet är att marknaden för eldrivna 

större anläggningsmaskiner ännu är outvecklad i Sverige och att mer arbete behöver 

göras för att skapa en efterfrågan på dessa maskiner för att leverantörer ska sätta 
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maskiner på marknaden. Trots stora ansträngningar från projektgruppen lyckades 

ingen emissionsfri grävmaskin hyras in.  

 

Trots att några av de mer bränslesnåla maskinerna har en lägre kapacitet än de trad-

itionella sparas bränsle totalt sett. Vid en jämförelse av de dumpers som användes i 

projektet sparas ca 22 % bränsle trots att man får köra fler vändor med den bräns-

lesnålare maskinen. Se tabellen nedan. 

 
Tabell 1. Jämförelse bränsleåtgång Hydrema 922 (bränslesnål dumper) mot Volvo A25 

(traditionell dumper). Uppskattningsvis 2 900 m3 jord skulle forslas bort, vilket väger ca 

4 640 ton. Uppskattningsvis 6 turer per timme kördes. 

 Hydrema 922 Volvo A25 

Lastkapacitet 20 ton 25 ton 

Bränsleförbrukning 18 l/h 29 l/h 

Aktiv arbetstid för bortfor-
sling av massor 

39 h 31 h 

Total bränsleförbrukning 702 liter 899 liter 

 

VA SYDs resultat innebär viktiga lärdomar för framtiden och eventuell fortsättning på 

Cleancon-projektet i Cleancon II.  

 

b. Utsläppsminskningsberäkningar 

Nedan görs en jämförelse av koldioxidutsläpp mellan VA SYDs demoprojekt och en 

traditionell anläggningsentreprenad. Med traditionell anläggningsentreprenad avses 

en anläggningsentreprenad där maskinerna är vanliga dieseldrivna maskiner av unge-

fär motsvarande storlek som körs på diesel mk1. 

 
Tabell 2. Utsläppsberäkning för VA SYDs demoprojekt 

Maskin Antal tim-
mar i drift 

l/h Ecopar Bio 
(liter) 

CO2 i kg/h 

Schaktmaskin Cat 
D6XE 

128 15,4 1 971 2 779 

Dumper Hydrema 
922 

136 18 2 448 3 452 

Dumper Volvo 
A25 

64 29 1 853 2 112 

Grävmaskin Cat 
323 NG 

102 8,6 877 1 237 

Eldriven pump 312 0 0 0 

Totalt   7 149 9 580 
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Tabell 3. Utsläppsberäkning för traditionell entreprenad med dieseldrivna maskiner. 

Maskin Antal tim-
mar i drift 

l/h Diesel mk1 (li-
ter) 

Kg CO2 

Schaktmaskin Cat 
D6 

128 35 4 480 11 379 

Dumper Volvo 
A25 

200 29 5 800 14 732 

Grävmaskin Cat 
323 F 

102 22 2 244 5 700 

Dieseldriven 
pump 

312 3 936 2 377 

Totalt   13 460 34 188 

 

En reducering av koldioxidutsläppen i VA SYDs demoprojekt har gjorts med 72 % jäm-

fört med en traditionell entreprenad. 

 

7. Erfarenheter 

a. Vilka utmaningar och hinder har ni stött på?  

Vid Cleancon-projektets inledning hoppades man på att lokalisera emissionsfria ma-

skiner i den storlek som VA SYD har behov av för att utföra den typ av entreprenader 

som typiskt förekommer i verksamheten.  VA SYD utför mest frekvent anläggnings-

entreprenader av större slag och till detta används hjulburna grävmaskiner som är i 

storleksordningen 15-20 ton. Ibland används även bandburna grävmaskiner i stor-

leksklassen 25 ton. 

 

Efter en omfattande marknadsundersökning både på internet och genom möten 

med olika aktörer visade det sig dock att denna typ av större hjulburna grävmaskiner 

idag inte finns att tillgå. Därför valdes istället att gå vidare med bandburna grävma-

skiner då det visast sig att dessa skulle finnas som eldrivna. Det konstaterades rela-

tivt snabbt att dessa i dagsläget inte finns i Sverige. I Norge lokaliserades dock några 

maskiner för uthyrning. Det visade sig finnas flera problem med att använda dessa 

maskiner. Dels skulle dessa behöva transporteras en lång sträcka och dels hade leve-

rantören i Norge inte möjlighet att hyra ut maskinförare, vilket VA SYD hade behov 

av. 

 

En annan utmaning under projektet har varit att få kontakt med och respons av re-

presentanter från leverantörerna. Både norska och svenska leverantörer har varit 

svåra att få kontakt med via telefon och svar på mail. 

 

En stor utmaning har legat i att komma in som projektledare efter att halva projektti-

den hade gått utan erfarenhet av EU-finansierade projekt och utan överlämning eller 

beskrivning av var någonstans i projektet VA SYD befann sig eller hur planeringen för 

VA SYDs del i Cleancon-projektet var gjord. Det tog lång tid innan projektledaren var 

fullt insatt i projektet. 

 

b. Vad har gått bra, vad har gått dåligt, vad skulle kunna lösas i Cleancon II. 

Det är egentligen inte så mycket med VA SYDs demoprojekt som har gått enligt plan. 

Det som har varit bra i Cleancon-projektet som helhet är det tvärfunktionella 
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samarbetet internt och informationen mellan leverantörer, upphandlande myndig-

heter och andra partners. Samarbetet har givit värdefull information och många nya 

kontakter som kan användas även framöver, efter Cleancons slut.  

 

I Cleancon II är det viktigt att fler leverantörer deltar. I dagsläget finns efterfrågan 

från många upphandlande myndigheter om emissionsfria maskiner då det finns ini-

tiativ på många håll i Sverige om fossilfrihet och klimatneutralitet till 2030. För att 

driva på omställningen är det en förutsättning att pengar skjuts till då eldrivna maski-

ner fortfarande är kostsamma både för leverantörer att ta fram och för upphand-

lande myndigheter att köpa eller hyra in.  

 

Ett Cleancon II har med största sannolikhet nytta av att fokusera på de större entre-

prenadmaskinerna då det är inom detta område de största utmaningarna finns. Det 

är också det område som bidrar mest till utsläpp av växthusgaser tillsammans med 

transportsektorn. Kanske ska man också titta bredare mot byggsektorn och försöka 

få med någon aktör därifrån. 

 

c. Eventuella kostnadsjämförelser 

Kostnaderna för ett anläggningsprojekt med emissionsfria och även hybridmaskiner 

är ännu så länge högre än kostnaderna för ett anläggningsprojekt som genomförs 

med traditionella maskiner. Detta då kostnaden för inköp och därmed inhyrning av 

denna typ av maskiner är väsentligt högre än motsvarande traditionella maskiner. 

Prisindikationen för elektrisk grävmaskin som erhölls innan upphandlingen skulle in-

neburit en ca tre gånger högre kostnad jämfört med en traditionell dieseldriven gräv-

maskin av motsvarande storlek. 

 

Eftersom utgångspunkten var att hyra in en eldriven maskin och att det inte var för-

rän kort inpå projektstart som förutsättningarna ändrades, se nedan avsnitt Erfaren-

heter kring upphandlingsprocessen, drogs en elservis om 200 A till byggplatsen fram 

som hade kapacitet att försörja/ladda en grävmaskin av den storlek som krävdes. 

Denna elservis kostade 70 000 kr mer än en vanlig elservis om 63 A, dvs ca 85% dy-

rare än normalt.  

 

De slutligen levererade maskinerna med hybriddrift och lägre bränsleförbrukning re-

sulterade i en kostnad som var ca 40 % högre jämfört med normalt. 

  

d. Vad skulle ni ha gjort annorlunda? 

Under Cleancons gång har VA SYD bytt projektledare då den projektledare som star-

tade projektet för VA SYDs räkning avslutade sin anställning ungefär ett år in i pro-

jektet. Innan en ny projektledare hade tillträtt var det ett glapp på ca 3 månader då 

endast basal aktivitet i projektet upprätthölls. Ingen dokumentation utöver ansök-

ning och rapportering i Cleancon fanns vid avslutandet och det försvårade överläm-

ningen till den nya projektledaren. Det tog av denna anledning lång tid innan den nya 

projektledaren hade satt sig in i projektet och vad som förväntades. Detta innebar 

också att identifiering av demoprojekt försenades och att det blev ont om tid för 

upphandlingen. 
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Vid byte av projektledare skulle man ha säkerställt en väl dokumenterad överlämning 

för att projektet inte skulle tappa framdrift. Man skulle också i inledningen av pro-

jektet ha säkerställt en tydlig ansvarsfördelning och tagit fram tydliga roller som hade 

tid avsatt för att delta i projektet. Samtliga involverade i projektet för VA SYDs räk-

ning har haft svårt att avsätta tid i optimal utsträckning. Bättre resursplanering och 

tydligare plan hade gynnat projektet. 

 

Vid Cleancons projektstart skulle ett demoprojekt ha utsetts omedelbart för att ge en 

rimlig tidsplanering och budget. Att medverka i ett Interreg-projekt ställer krav på 

resurser tidsmässigt, både för att styra och utföra Interreg-projektet, men också från 

demoprojektets medverkande. Det behöver räknas in i prognoser, kostnader, tidspla-

ner och vid resursplanering.  

 

I projektet fanns flera projektledare, en projektledare för Cleancon och en för VA 

SYDs projekt (anlägga försedimentationsdamm). I efterhand kan konstateras att det 

hade varit önskvärt att en tydlig prioritet hade varit beslutad. Är det viktigast att VA 

SYD-projektet flyter på och optimeras eller är det viktigast att Cleancon-projektet pri-

oriteras? Om beslut togs att Cleancon skulle prioriteras då hade tidsplan, kostnader 

och prioriteringar kunnat utgå från dess mål och genom detta ställa krav på demo-

projektets medverkande. Om VA SYD-projektet beslutades vara prioriterat så kunde 

kostnader, tid och resultat ha fått styra. Nu slutar vi i ett projekt som kommer att bli 

dyrt och ta lång tid utan att Cleancon-behoven uppnåtts till fullo. 

 

Även upphandlingen skulle ha startats tidigare så att tid fanns att göra om denna för 

det fall att inga anbud erhölls, vilket blev utkomsten av upphandlingen i detta fall. 

 

e. Vad skulle ni ge för råd för framtida initiativ och satsningar? 

Ta fram en tydlig bild av målet med satsningen och en budget som innehåller risk-

pengar. När man ska utforska nya områden riskerar det att bli dyrare än beräknat, 

både på grund av att det kan krävas mer tid och att objektet blir dyrare, och då är det 

bra att ha avsatt extra medel om det skulle bli fallet. 

 

Avsätt tid. För att få bra framdrift och ett kvalitativt projekt är det viktigt att samtliga 

projektmedlemmar har tid avsatt för att delta i projektet.  

 

Gör en gedigen marknadsundersökning tidigt i projektet. Träffa både leverantörer 

och andra som har gjort motsvarande projekt tidigare. För att få en bra bas att stå på 

och eventuellt ändra riktning eller utveckla sin idé är det bra att ha gott om tid för 

marknadsundersökningen.  

 

Börja upphandlingen i god tid. När man handlar upp nya lösningar eller maskiner be-

höver det finnas tid för att göra ett omtag om det inte blev som man hade tänkt sig. 

 

Generellt kan sägas att offentlig upphandling inte alltid är det lättaste sättet att nå ut 

till olika leverantörer. En del leverantörer drar sig för att lämna anbud i upphand-

lingar då det kan vara tidskrävande. Det är därför viktigt att underlätta anbudsläm-

nandet så mycket som möjligt för leverantörerna och att knyta kontakter innan upp-

handlingen för att säkerställa att det finns intresserade leverantörer. 



40 
 

 

f. Erfarenheter kring processen med upphandlingen. 

För att ha bästa möjliga förutsättningar för att få en lyckad upphandling genomför-

des inför upphandlingen en marknadsanalys. Kontakt togs med en maskinleverantör 

och ett företag som hyr ut entreprenadmaskiner. Båda dessa intygade att det fanns 

maskiner att tillgå i Norge och att dessa kunde hyras ut till Sverige för att fylla VA 

SYDs behov.  

 

Under upphandlingen erhölls inte några anbud från någon av leverantörerna. Därför 

togs förnyad kontakt med leverantörerna varav den ena förklarade att perioden som 

inhyrning skulle ske var för kort samt att ingen maskinförare kunde tillhandahållas. 

Den andra leverantören bad att få inkomma med anbud som svar på upphandlingen. 

Då upphandlingen hade genomförts som en annonserad direktupphandling tilläts 

denna att inkomma med anbud i efterhand. Anbudet svarade upp till de krav som 

ställts i upphandlingen och antogs.  

 

Inför kontraktsskrivning meddelade leverantören att i anbudet erbjuden eldrivna 

grävmaskin inte längre kunde erbjudas. Denna skulle hyras in från Norge men leve-

rantören hade fått beskedet att uthyraren i Norge på grund av omvärldsläget med 

nystartat krig i Ukraina och hot från Ryssland inte längre kunde hyra ut maskinen.  

 

Under denna period var det stora svårigheter att komma i kontakt med leverantören 

som lämnat anbudet. Det fick till följd att det drog ut på tiden och planerad pro-

jektstart för demoprojektet närmade sig. Demoprojektet var planerat att starta 11 

april och beskedet om att utlovad maskin inte fanns tillgänglig kom 11 april. Pro-

jektstart fick därför skjutas framåt i tiden och en annan lösning tas fram. 

 

För att demoprojektet skulle hinna genomföras inom Cleancons projekttid behövde 

det starta absolut senast 2022-06-15.  

  

Då tid inte fanns att gå ut i en ny annonserad direktupphandling genomfördes istället 

en direktupphandling riktad enbart mot den leverantör som lämnat anbud för den 

eldrivna grävmaskinen. Denna leverantör återkom med ett anbud avseende anlägg-

ningsmaskiner med hybriddrift.  

 

Lärdomar från upphandlingsprocessen i det här projektet är att i liknande situationer 

genomföra upphandlingen med så goda marginaler att en ny upphandling hinner ge-

nomföras vid behov. Kontakt med fler leverantörer än två inför upphandlingen kan 

också vara bra. 

 

g. Vägledning/erfarenhetsbeskrivning av hur man ska gå till marknaden för att knyta till 

sig entreprenörer som har den här typen av maskiner. 

Eftersom den efterfrågade typen av maskiner ännu inte finns i Sverige bör kontakter 

tas bredare, det vill säga utanför Sverige. För att skapa en efterfrågan nationellt i 

Sverige är det dock viktigt att även föra dialog med entreprenörer på hemmaplan.  

 

Ofta har entreprenörer bra koll på varandra så att föra dialog med flera olika entre-

prenörer kan bidra med att sprida information om att denna typ av maskiner 
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efterfrågas hos fler än enbart de entreprenörer man pratat med. Entreprenörerna 

har ofta även bra kännedom om marknaden och vilka maskiner som finns eller i vil-

ket stadium av utveckling maskintillverkarna befinner sig i. Därför kan det vara en 

god idé att knyta nära kontakter med en eller flera entreprenörer för att driva ut-

vecklingen tillsammans. 

 

Ett sätt att driva på utvecklingen på marknaden är att i kommande upphandlingar av 

entreprenader och entreprenadtjänster ge fördel till entreprenörer som kan erbjuda 

maskiner med hybrid och/eller el-/vätgasdrift. Detta kan göras genom att sätta mer-

värden i utvärdering eller att ställa upp särskilda kontraktsvillkor med en trappa där 

entreprenören för varje år eller med visst intervall ska förbättra sin maskinpark. 

När marknaden är mer mogen och det finns flera leverantörer som kan tillhandahålla 

emissionsfira maskiner kan ska-krav på maskiner med el- eller vätgasdrift ställas för 

att ytterligare snabba på omställningen mot ett klimatneutralt anläggningsarbete.  

 

Eftersom det i dagsläget är stor brist på emissionsfria större anläggningsmaskiner i 

Sverige och även dito hybrider kan det vara bra att teckna ramavtal med flera entre-

prenörer för att öka chanserna att få tag i den maskin man har behov av. Olika entre-

prenörer har olika förmågor och olika möjlighet att tillhandahålla maskiner av olika 

typ. Kan inte en entreprenör leverera efterfrågad maskin så kanske en annan kan. Att 

sätta upp dynamiska inköpssystem för den typen av ovanligare maskiner kan också 

vara ett bra sätt att knyta till sig entreprenörer under en längre period då denna typ 

av upphandling ger möjlighet för leverantörer/entreprenörer att ansluta till inköpssy-

stemet efterhand.  

 

Olika entreprenörer är organiserade olika och därför finns olika incitament för entre-

prenören att tillhandahålla olika typer av maskiner. En del entreprenörer består av 

föreningar som egenföretagare ansluter sig till. I dessa fall kan till exempel varje ma-

skinist ha sin egen maskin. För dessa kan det egna vinstintresset väga tyngre än att 

än att ta in en särskild efterfrågad maskin. Detta kan vara bra att ta i beaktning när 

upphandling och avtal utformas.  

 

h. Misslyckanden 

Vårt största misslyckande är att vi inte lyckades få tag i någon emissionsfri grävma-

skin att utföra vår entreprenad med. Trots många försök och många löften från olika 

leverantörer så fick vi aldrig någon maskin på plats. 

 

Vi har också till viss del misslyckats med att sätta upp och driva Cleancon-projektet 

internt. På grund av dålig överlämning, otydlig ansvarsfördelning och ej tillräckligt 

med avsatt tid har demoprojektet inte fått den framdrift som varit önskvärd och där-

för blivit klart sent i Cleancon-perioden. 

 

i. Ev. övrigt 

Trots att demoprojektet inte nådde hela vägen fram genom att en emissionsfri ma-

skin kunde hyras in har ändå stora delar av syftet med Cleancon uppnåtts. Ett av syf-

tena med Cleancon-projektet är att etablera kunskap hos leverantörerna om vilka 

maskiner som efterfrågas och om vilka krav som upphandlande myndigheter faktiskt 
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kan ställa i offentliga upphandlingar. Detta syfte har vi uppnått genom den procedur 

som har genomgåtts. 

 

Denna rapport ger konkreta förslag på åtgärder och aktiviteter som kan genomföras 

för att fortsätta att driva utvecklingen på marknaden. VA SYD kommer att fortsätta 

arbetet internt genom att ställa skarpare miljökrav i upphandlingar för att försöka 

köpa in emissionsfria maskiner framledes för att nå målet om klimatneutralitet till 

2030. 

 

8. Synliggörande 

a. På vilka sätt har er demo blivit synliggjord/kommunicerats, och på så sätt bidragit till 

syftet med WP5?  

För att synliggöra VA SYDs demoprojekt har information om projektet har VA SYD till-

sammans med Lunds kommun informerat allmänheten i de närliggande områdena i 

Södra Sandby om kommande projekt och att detta skulle genomföras inom ramen 

för Cleancon. Det fanns också planer på att gå ut med ett pressmeddelande för att 

informera om projektet med den emissionsfria grävmaskinen. Dessa planer lades 

dock på is eftersom en emissionsfri grävmaskin inte kunde tillhandahållas och det 

inte hade haft lika stort nyhetsvärde att gå ut i media och informera om en entrepre-

nad som utförs med hybrid-maskiner. 

 

Utöver informationen som gick ut till de kringboende har också en informationstavla 

vid området funnits uppsatt under en period. 

 

Cleancon-projektet och VA SYDs demoprojekt har även kommunicerats internt till VA 

SYDs personal för att öka kännedomen om marknaden och förutsättningarna inför 

kommande upphandlingar. 
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Bilaga 5: WP 5.6 Eslövs kommun – Robotgräsklippare 

 

 

 

 

 

 

 

1. Behov/problembeskrivning 

Eslövs kommuns verksamhet har som mål att vara fossilbränslefri till utgången av 2020. El 

och värme är redan fossilbränslefritt och för bränsle finns en tydlig plan för hur målet ska 

uppnås. När det gäller arbetsmaskiner är det däremot betydligt svårare. Kommunen har en 

maskinpark med blandade mindre och mellanstora arbetsmaskiner och ett utbyte har påbör-

jats men marknadens snabba utveckling i relation till kommunens behov är svårt att förut-

säga och anpassa till. En ökad dialog efterfrågas och detta projekt fyller ett viktigt behov av 

ökad samverkan mellan olika beställare och leverantörer.   

Emissionsfria gräsklippare är den största utmaningen i Eslövs maskinpark. Att skapa en test-

bed som utvärderar självgående gräsklippare hade varit en möjlighet att komma vidare. Ana-

lys av minskad arbetstid/bemanning, tillkommande uppgifter, faktisk elanvändning skulle 

kunna jämföras och utredas med dagens traditionella alternativ för att sedan spridas till 

andra intressenter med samma frågeställning. 

  

2. Syfte 

Eslövs bidrag till projektet skulle vara: 

• Öka kunskapen kring emissionsfria maskiner inom organisationen. 

• Öka användandet av emissionsfria maskiner inom den egna verksamheten. 

• Ökad dialog med marknaden genom att förmedla behov utifrån beställarrollen. 

• Generera ökad kunskap om marknadens förutsättningar och utmaningar.  

• Verkställa en upphandling av fossilbränslefria verktyg.  

 

 

3. Beskrivning av demoprojektet (detaljerad) 

Eslöv har utrustat två gräsplaner/fotbollsplaner (Ekevalla och Norrevång) med två olika typer 

av robotgräsklippare. På Ekevalla idrottsplats, som är inhägnad, har en större modell place-

rats, Belrobotics Bigmow, som kan upprätthålla upp till 24 000 m² gräsyta. Roboten klipper 

7500 m² gräsyta april-oktober (beroende på väder) och har gått cirka 4 mil/säsong. Bigmow 

är utrustad med fem flytande klipphuvuden som anpassar sig direkt till markförhållandena. 

Den har totalt 15 rostfria skärblad med konstant kompostering samt är utrustad med fem 

sonarsändare och gräsklipparen stoppar automatiskt sitt klippsystem när den träffar på ett 

oväntat hinder. En klippbredd på 103 cm för en enhetlig och säker användning. Denna robot 

Fakta 

Demonamn: Testbed robotgräsklippare 

Organisation: Eslövs kommun 

Plats: Eslöv 

Kontaktperson: Lisa Karlsson 
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har fått arbeta i stängd zon vilket har gett goda resultat med hänsyn till vandalisering etc. 

Bigmow är billigare i drift än åkgräsklippning med en person, har en jämn och hög grästäthet 

och kraftigt minskade CO2-utsläpp. Den ger även en minskning av marksaneringsarbeten så 

som kärnborrning, markberedning, avfallsinsamling och bortskaffande samt betydande 

minskning av användning av gödselmedel. Den ger heller ingen oavsiktlig markförorening 

(olja eller bränsleförlust), har tyst drift, är väderbeständig och har fem sonarsändare. Robo-

ten ersattes av en åkgräsklippare (dieseldriven) som transporterades till och från idrottsplat-

sen med bil och släp från servicehus. 

 

På Norrevång har två mindre modeller placerats, Husqvarna automower 550, som kan 

upprätthålla upp till 5000 m² gräsyta/enhet. Dessa två robotar klipper tillsammans 8500 m² 

gräsyta april-oktober á cirka 15000h/robot och har arbetat i öppen zon (ej inhägnad) och har 

därmed utsatts för en del vandalisering. Automower är utrustad med tre flytande klipphu-

vud, utför spiralklippning och har ett fritt rörelsemönster som gör att gräsmattan blir jämn 

klippt och mossa förhindras. Den klipper lite men ofta och är utrustad med vassa, rakbladslik-

nande knivar av hållbart kolstål. Knivarna är monterade på en robust knivdisk. Detta innebär 

både effektiv drift och extremt låg energiförbrukning. Den har också tyst drift, är väderbe-

ständig och stöldskyddad med GPS. Dessa robotargräsklippare ersattes en åkgräsklippare 

(dieseldriven) som förvarades i servicehus på idrottsplatsen. 

 

Under vinterhalvåret tas klipprobotorna in för service och underhåll samt att batterierna lad-

das med sippelladdning hos leverantören. 

 

4. Angreppssätt/metodik 

- Före upphandlingen gjordes ett studiebesök på Båstads kommuns idrottsplats, som har lik-

nande upplägg. Även ett besök hos Maskinparken AB utfördes före upphandling, som visade 

ett stort intresse för projektet och hade ett gediget utbud på robotgräsklippare. Projektgrup-

pen fick en presentation av tidigare uppdrag som de levererat till och vilka klippare de trodde 

skulle passa Eslövs kommuns testbäddar bäst.  

- En direktupphandling av robotgräsklippare genomfördes och anbud lämnades från en part, i 

detta skede var det inte många leverantörer som hade utbud av större robotar. Projektled-

ningen deltog på möten i WP3 och hjälptes åt att ta fram en vägledning för hur man kan upp-

handla fossilfria arbetsmaskiner. 

- Installation ingick i anbudet och leverantören tog hand om det. Slingor grävdes ner på re-

spektive plats och elinstallation utfördes. Till Husqvarna-modellerna byggdes små laddnings-

hus/gräsklipparförråd och skyddsräcke platsbyggdes till Bigmows laddstation för att skyddas 

från skadegörelse. 

- Driftsättning, den större modellen (Bigmow) fick på plats ett mycket lyckat resultat och har i 

princip varit helt driftsäker. På den öppna anläggningen blev en laddstation saborterad redan 

dag 4 och robotarna stängdes ofta av, av de som nyttjar gräsytorna men bortsett från det har 

de levererat sina resultat funktionsmässigt. Sammanfattningsvis har det varit blandat resultat 

men man kunde tidigt se en potentiell ekonomisk vinning på grund av minskade driftskostna-

der och personaltid. Samt betydande CO2-besparing i förhållande till konventionell gräsklipp-

ning med tidigare åkgräsklippare. 

- Demonstrationer av gräsklipparna har utförts för andra kommuner och fotbollsföreningar 

inom kommunen. Men på grund av covid-19 har det inte gjorts några större kampanjer. Alla 
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som kommit på studiebesök har varit mycket positiva och villiga till att investera i liknande 

alternativ för att minska sina fossila bränslen. 

 

5. Samarbete/inspiration: Samverkan med andra projektpartners, andra projekt och samar-

betspartners samt andra marknadsaktörer som förmedlats genom Cleancon. 

 

Båstads idrottsplats, Eslövs kommun gjorde studiebesök på Båstads idrottsplats för att ta in 

kunskap och erfarenheter inför upphandlingen av robotgräsklippare till testbädden. På fot-

bollsplanerna i Båstad har både herr- och damlandslag årligen fotbollsläger, vilket ger svar på 

att planerna håller god kvalité. 

 

Lunds kommun, Eslövs kommun arrangerade ett studiebesök för Lunds kommun där de kol-

lade på den större modellen av robotgräsklippare. Eslövs driftsansvarige visade hur roboten 

kan styras från mobiltelefon och hur robotgräsklipparen ser ut underifrån. Studiebesöket följ-

des av diskussioner och erfarenhetsutbyte om användandet samt av andra elektriska appara-

ter inom kommunen. 

 

Sjöbo kommun gjorde också studiebesök i Eslöv för att kolla på robotgräsklipparna och ut-

byta erfarenheter. Deras besök resulterade i att de installerade den mindre modellen bland 

annat på deras vårdboende.  

 

Tre fotbollsföreningar i Eslövs kommun, Gårdstånga och Flyinge Idrottsförening, Trollenäs 

Idrottsförening och Örtofta Idrottssällskap gjorde studiebesök hos kommunen för att ta del 

av Eslövs demoprojekt och samtliga har installerat den mindre modellen på sina idrottsplat-

ser och är nöjda med resultatet. 

 

Maskinparken, projektledningen gjorde studiebesök hos Maskinparken, som är Sveriges 

största återförsäljare av professionella park- och gatuvårdsmaskiner. På studiebesöket visa-

des modeller och aktören berättade fördelar/nackdelar med de olika robotarna. 

 

6. Resultat 

a. Beskrivning av resultaten, kopplat till syfte och problembeskrivning 

 

Testbed för robotgräsklippare har genomförts och resulterat i tre enheter, en större 

modell och två mindre modeller. Vi har utvärderat självgående gräsklippare där vi ser 

ett positivt resultat då de har ersatt gräsklippning med åkgräsklippare med fossilt 

drivmedel. Robotgräsklipparna har minskat arbetstiden för själva gräsklippningen än 

om det kräver viss skötsel, tillsyn och avrapportering. Bränslekostnaderna och CO2-

utsläpp har minskat betydligt och den faktiska elanvändningen är försumbar i förhål-

lande till tidigare drift med fossilt bränsle. Utöver själva driften finns det många fler 

vinster att lyfta, en åkgräsklippare kräver större service, däckbyte, oljebyte och ger 

en bullrig arbetsmiljö vilket försvinner med robotarna. Robotarna har idag digital 

styrning vilket gör att många felmeddelande kan lösas på distans för fortsatt drift. 

Inom demoprojektet har både kunskapen och användningen av emissionsfria arbets-

maskiner inom organisationen ökat. Övergången till emissionsfria arbetsmaskiner 

ökar också behovet från marknaden att ställa om och skapar förutsättningar för om-

ställningen. Vi ser även att marknadsdialoger och tydliga ramavtal styr omställningen 

till fossilbränslefria maskiner och verktyg. 



46 
 

 

b. Utsläppsminskningsberäkningar 

Tidigare klipptes Ekevalla idrottsplan 3 gånger/vecka med åkgräsklippare under sä-

song april-oktober (7 månader). 28 veckor x 3 = 84 klippningar/säsong plus några ex-

tra klippningar inför matcher. Varje klippning beräknas använda 20 liter diesel, 90 

klippningar x 20 liter = 1800 liter diesel. Räknat på ett dieselpris á 21 kronor/litern = 

37 800 kr/säsong. 1800 liter diesel omräknat i CO2-besparing uppgår till ca 5000kg 

CO2-ekvivalenter/säsong och idrottsplats (Cirkel K Miles Diesel [liter] med emissions-

faktor á 0,271 CO2 ekv/kWh). I detta fall har robotarna ersatt två åkgräsklippare/sä-

song = besparing på cirka 10000kg CO2-ekvivalenter. 

 

Beräkningsmodell: 

 1 åkgräsklippare 1 Bigmow 1Automower 

Arbetstid/klipp-
ning 

4h/vecka = 360h/säsong 1h/månad = 
7h/säsong 

1h/månad = 
7h/säsong 

Arbetskostnad 72000 kr (á 200kr/h) 1400 kr (á 
200kr/h) 

1400 kr (á 
200kr/h) 

Klippning/säsong 
(per idrottsplats) 

90 st Kontinuerlig Kontinuerlig 

Drivmedel/säsong  17600kWh 
(1800 liter diesel)  

830 kWh 
(förnybar el) 

63 kWh 
(förnybar el) 

CO2-ekv 5000 kg 0 kg 0 kg 

Drivmedelskost-
nad 

37 800 kronor 830 kronor 63 kronor 

Total kostnad 109 800 kronor 2230 kronor 1463 kronor 

Total CO2-bespa-
ring 

10 000 kg CO2ekv/säsong 
(2 åkklippare) 

  

 

 

7. Erfarenheter 

a. Vilka utmaningar och hinder har ni stött på?  

- Anbudslämning, det var svårt att få in anbud i förhållande till uppdraget då det bara 

fanns en modell som kunde klara omfattningen. Det resulterade i att det bara var en 

anbudslämnare.  

- Sabotage, i synnerhet av gräsklippare där de inte har varit inhägnat. Förbigående 

eller personer som använt gräsytorna har stannat robotarna och felavhjälpning har 

behövt komma ut för igångsättning. Laddningsstation har också saboterats när det 

inte varit inhägnat eller haft skyddsanordning. 

- Effektbrist, det har funnits svårigheter med att hitta bra installationsplatser pga. ef-

fektbrist vid elinstallation till robotarna, vilket gör placeringar svårare. Viktigt att ha 

med sig effektbehovet i tidigt skede inför en installation. 

- Pandemin har försvårat samarbete och erfarenhetsutbyte med både samarbets-

kommuner samt inom Cleancon-projektet. Vi tycker att utbyte projektparterna emel-

lan kräver fysiska träffar och även olika språk gör kommunikationen svårare digitalt. 

 

b. Vad har gått bra, vad har gått dåligt, vad skulle kunna lösas i Cleancon II.  

- Otroligt lyckat med den större roboten som gett bra synergieffekter 

- Svårare med de små robotarna pga. sabotage och funnits på platser där människor 

är i rörelse och nyttjar gräsytorna i större utsträckning fler timmar på dygnet. 
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- Vi ser projektet som slutfört inom Cleancon I. 

 

c. Eventuella kostnadsjämförelser 

- Se beräkningsmodell under resultat. Kostnad åkgräsklippare kontra robotgräsklip-

pare skulle resultera i att den större modellen Bigmow skulle vara avbetalad på cirka 

2 år. 

 

d. Vad skulle ni ha gjort annorlunda?  

- Den stora modellen är vi otroligt nöjda med och hade inte gjort något annorlunda 

med. De två mindre modellerna hade vi haft på inhägnat område från början för säk-

rare drift men vi har också fått undersöka nya platser och möjligheter för fler install-

ationer framöver. 

 

e. Vad skulle ni ge för råd för framtida initiativ och satsningar?  

- Gör studiebesök, inspireras av andra, våga satsa, få till ramavtal för emissionsfri 

drift, ha en god marknadsdialog. Och sök bidrag för finansiering av arbetsmaski-

ner/demoprojekt. 

 

f. Erfarenheter kring processen med upphandlingen.  

- Vi hade marknadsdialog i god tid innan upphandling. I dagsläget ser marknaden an-

norlunda ut gällande utbud i förhållande till när vi startade vårt projekt. 

 

g. Vägledning/erfarenhetsbeskrivning av hur man ska gå till marknaden för att knyta till 

sig entreprenörer som har den här typen av maskiner.  

- Teckna ramavtal inom trädgårdsmaskiner som lyfter emissionsfri drift, för att testa 

alternativ innan inköp och utmana omställningen inom marknaden. 

 

8. Synliggörande 

- inbjudan till studiebesök för andra kommuner/föreningar/aktörer  

- genomförande studiebesök (se mer under punkt 5) 

- nyhet intranät/hemsida 

- skyltar/kommunikation på demoplatser (robotar/gräsklipparförråd/staket) 

 

 

Bigmow robotgräsklippare 
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Husqvarna robotgräsklippare                Staket/inhängning Bigmow med skylt om projektet 

 

Robotgräsklipparhus Husqvarna med skylt om projektet 
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Studiebesök av Lunds kommun 

 

Bigmow med gräsplan 
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Bilaga 6: WP 5.7 Lunds kommun – marknadsdialog, emissionsfri grässkötsel 

 

 

 

 

 

 

 

1. Behov/problembeskrivning  

Då minskade utsläpp från parkförvaltningars verksamheter är en av de stora utmaningarna 

för kommuner för att nå fossilfrihet, är detta ett prioriterat område. Det finns olika typer av 

gräsklippare i en parkförvaltning som är avsedda för olika typer av ytor. Vissa ytor är mindre, 

men ibland behöver hela fält klippas och dessa professionella maskiner påminner om större 

traktorer. Stora professionella gräsklippare i kommunal drift kör ofta mitt i städer där luftkva-

liteten är dålig och de ger upphov till mycket buller. Det har varit svårt att hitta lämpliga al-

ternativ till dessa större gräsklippare. I området som valdes ut för demon utgör arbetsmiljön 

ett problem idag, med branta sluttningar där det är svårt att klippa med nuvarande åkgräs-

klippare. Både utsläppsmässigt och arbetsmiljömässigt finns mycket att vinna på att se på va-

rianter med elektrifierad drift och nollemission, vilket ger mindre buller och skapar en bättre 

lokal miljö både för användare och boende i området. 

 
2. Syfte 

Syftet med demon var testa ett nytt sätt att hitta nya lösningar, genom att bjuda in mark-

naden till att visa på nya lösningar för emissionsfri gräsklippning på St Hans backar. Lös-

ningen skulle även vara ekonomiskt och socialt hållbar, till exempel avseende arbetsmiljö och 

säkerhet för besökare i området.  

 

3. Beskrivning av demoprojektet (detaljerad) 
Initialt genomfördes en del arbete för att få fram en bild av vad Lunds kommun behöver gäl-
lande skötsel av gräsytorna i området. Detta arbete gjordes av miljöstrateg (intern projektle-
dare för Cleancon) och en upphandlare, i dialog med chefer inom skötselavdelningen. Arbe-
tet förankrades med ledningsgruppen för det aktuella affärsområdet (Markentreprenad). När 
vi hade landat i detta tog vi frågan vidare till kommunikationsavdelningen för att få hjälp att 
ta fram en ”annons”. I annonsen beskrevs våra utmaningar och vi bjöd in marknaden att in-
komma med förslag på lösningar inom ramen för en marknadsdialog. Därefter spreds annon-
sen brett i olika kanaler. Intresserade leverantörer började höra av sig och ställde frågor, 
vilka vi besvarade. Vi erbjöd visning av området, något en leverantör nappade på. Leverantö-
rerna fick även ta del av kartor. Kontakterna med leverantörer resulterade i att tre stycken 
var intresserade av att testa sina lösningar hos oss.  Dessa var PEAB (klippning med hjälp av 
häst), Raymo (radiostyrd elektrisk gräsklippare) och Husqvarna (robotgräsklippare). Förbere-
dande möte hölls med PEAB för en lösning med hästdrivet klippaggregat. Då Interreg ÖKS 
dock senare bedömde att hästdrivet aggregat inte sammanföll med projektets mål fick testet 
läggas ner. Husqvarna erbjöd en lösning med robotgräsklippare. Efter samtal med leverantö-
ren framkom att det inte gick att genomföra ett fysiskt test eftersom installationen är för om-
fattande och dyr för att bara göra tillfälligt. Eftersom området innehåller mycket träd 

Fakta 

Demonamn: Emissionsfri grässkötsel på St Hans backar 

Organisation: Lunds kommun 

Plats: Lund 

Kontaktperson: elin.dalaryd@lund.se 
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fungerar det inte med en satellitstyrd lösning, utan en kabel hade behövt installeras. Då 
detta inte var möjligt hölls istället ett dialogmöte med Husqvarna där upphandlare, miljöstra-
teg och representant från skötselavdelningen fick möjlighet att ställa alla frågor om hur lös-
ningen skulle fungera, kostnader osv. Svaren från Husqvarna har sammanställts i ett doku-
ment (bilaga 1). Avseende den radiostyrda klipparen från Raymo ansåg leverantören att en 
visningsdag skulle räcka för att ge oss som beställare tillräcklig uppfattning om maskinen. Det 
bjöds in brett till visningsdagen (bland annat Eslövs kommun och VA Syd (båda partners i 
Cleancon), samt flertalet förvaltningar och bolag inom Lunds kommun). En stor grupp från 
Markentreprenad (Serviceförvaltningen) kom, samt representanter från Kultur- och fritids-
förvaltningen och det kommunala bostadsbolaget LKF. Maskinen fick testas av alla som ville 
och alla fick möjlighet att ställa frågor. Maskinen kunde testköras i både högt gräs och branta 
sluttningar, med gott resultat. Information om Raymo har sammanställts i ett dokument (Bi-
laga 2).  
 

4. Angreppssätt/metodik 

Metodiken som användes var en form av OPI eller marknadsdialog. Istället för att gå ut och 

handla upp en specifik maskin eller tjänst valde vi att vända på det och beskriva våra utma-

ningar och bjuda in marknaden att komma med lösningsförslag. Lösningsförslagen skulle sen 

utvärderas och om lämplig lösning fanns skulle nästa steg bli en upphandling.  

 

5. Samarbete/inspiration 

Samtal har förts med Eslövs kommun i och med att de har haft en liknande demo. Samtal har 

även förts mer allmänt om vätgas med bland annat Trelleborgs kommun och Cleantech Scan-

dinavia. Inspiration till marknadsdialogen inhämtades från en workshop genomförd av den 

norska partnern LUP.  

 

6. Resultat 

a. Beskrivning av resultaten, kopplat till syfte och problembeskrivning 

Efter ovan beskrivna dialogmöte med Husqvarna samt visningsdag med Raymo för-

des ett antal interna diskussioner. Robotgräsklippare bedömdes inte aktuellt i nulä-

get, eftersom det inte fungerar att använda GPS när det är för mycket träd i området. 

Installation med slinga bedömdes inte aktuellt i nuläget eftersom det ska ske en del 

förändringar i området under de närmaste åren, vilket kanske skulle innebära att 

man behöver lägga om slingan. Raymon bedömdes intressant av verksamheten, men 

har en begränsad kapacitet då den har väsentligt kortare klippbredd jämfört med nu-

varande gräsklippare. Det skulle bli alltför tidskrävande att klippa hela området med 

en sådan maskin. Dock kan den vara intressant på de brantare partierna, där man 

gärna vill hitta en lösning som förbättrar arbetsmiljön.  

 

Verksamheten överväger nu kostnaderna och funderar på alternativa användnings-

områden för maskinen samt undersöker möjligheterna för bidrag. En livscykelkost-

nadskalkyl har tagits fram för maskinen jämfört med en bensindriven gräsklippare 

och den visar tyvärr på att maskinen inte är lönsam att köpa in utan bidrag.  

 

b. Utsläppsminskningsberäkningar  

Utsläppsminskningspotentialen har beräknats bli ca 2,3 ton CO2 årligen om Raymon 

skulle köpas in (se Bilaga 3).  

 

7. Erfarenheter 

a. Vilka utmaningar och hinder har ni stött på?  
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Vi använde oss av begreppet emissionsfri när vi bjöd in marknaden att komma med 

lösningsförslag. Detta ledde till att vi fick in ett förslag med hästdrivna klippaggregat, 

vilket inte sammanföll med projektets mål. Vi var därför tvungna att avbryta den dia-

logen, även om lösningen hade kunnat vara intressant. Andra utmaningar har varit 

bristen på riktigt stora emissionsfria gräsklippare på marknaden, avsaknaden av el i 

St Hans Backar, kommande förändringar av området och höga maskinkostnader av-

seende elektriska maskiner.  

 

b. Vad har gått bra, vad har gått dåligt, vad skulle kunna lösas i CleanconII Marknadsdia-

logen var ett bra format för att inte låsa sig vid en lösning redan från början. Det är 

ett koncept som skulle kunna vara intressant att fortsätta jobba med i framtida pro-

jekt. Att ordna en visningsdag var ett bra sätt att låta användarna testa en maskin i 

skarpt läge. Även dialogen med Husqvarna var mycket lärorik då vi kunde passa på 

att ställa alla möjliga frågor om robotgräsklippare. Vi hade hoppats på att få in något 

fler lösningsförslag och att något av dem skulle ha lite större kapacitet.  

 

c. Eventuella kostnadsjämförelser 

Se separat underlag.  

 

d. Vad skulle ni ha gjort annorlunda?  

Det hade varit en fördel om vi redan från början hade varit på det klara med att häst-

drivet aggregat inte skulle falla inom ramen för projektet. Det var ändå värdefullt att 

vi fick in det förslaget, och en marknadsdialog bör hålla dörrar öppna. Men det hade 

dock varit bra om vi hade kunnat runda av processen med hästentreprenören tidi-

gare (dock värdefullt att ha fått ta del av den potentiella lösningen).  

 

e. Vad skulle ni ge för råd för framtida initiativ och satsningar?  

Var väldigt tydlig gentemot leverantörerna att detta bara är en dialog, det är inte sä-

kert att det kommer att leda till en upphandling. Det är lätt att för stora förvänt-

ningar skapas på dialogen och det är därför viktigt att vara tydlig med att detta bara 

är ett undersökande skede. Använd era olika nätverk för att nå så många leverantö-

rer som möjligt. På så sätt ökar chansen att du får in bra lösningsförslag som du 

kanske inte alls hade förväntat dig. Låt framtida användare testa maskinerna. Det är 

trots allt de som ska använda maskinen och de behöver se hur de presterar i prakti-

ken. Gör livscykelkostnadsberäkningar. Dessa visar om investeringen är lönsam eller 

inte under livscykelskedet. Eldrivna maskiner är dyrare i inköp men kan löna sig un-

der livstiden pga. lägre driftkostnader. Om kalkylen inte går ihop kan det finnas an-

ledning att titta på eventuella bidrag eller möjligheten att kunna dela en maskin som 

inte används så ofta med andra inom organisationen till exempel. På så sätt kan det 

bli lättare att räkna hem affären.   

 

f. Erfarenheter kring processen med upphandlingen  

Vi gick inte så långt som till upphandling.   

 

g. Vägledning/erfarenhetsbeskrivning av hur man ska gå till marknaden för att knyta till 

sig entreprenörer som har den här typen av maskiner  

Vi använde oss av befintliga nätverk samt TendSign (en digital tjänst där kommuner 

publicerar upphandlingar och till exempel RFI:er (Request for information).  
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h. Misslyckanden 

Inget utöver de olika utmaningar som redan nämnts. Vi hade önskat att det fanns en 

klockren lösning för oss på marknaden så att vi hade kunnat komma vidare, men ty-

värr var det inte så.  

 

i. Ev. övrigt  

Om vi hade gått så långt som till upphandling så hade vi antagligen avropat aktuell 

maskin genom vårt ramavtal för småmaskiner (förutsatt att det hade rört sig om en 

mindre maskin), som vi har genom inköpscentralen Adda. Markentreprenad fick vå-

ren 2022 ett bidrag från kommunens klimatfond för inköp av en radiostyrd gräsklip-

pare (Raymo). Kraftigt ökade priser har dock gjort det osäkert om man kan köpa in 

maskinen, trots bidraget. Förhoppningen är dock fortfarande att ett inköp kan göras 

senare under 2022 och att den maskinen då kan användas både i St Hans backar och 

på övriga platser i kommunen med kraftiga lutningar, för att få ett så effektivt nytt-

jande av maskinen som möjligt.  

 

8. Synliggörande 

Nyhet på intranät och internt nyhetsbrev. Demon har också tagits upp när den interna pro-

jektledaren hade hand om kommunens stafettkonto för medarbetare. Presentation om de-

mon och projektet har hållits för Boråsregionen.  

 

9. Bilder/illustrationer  

Bilderna visar St Hans samt visningsdagen som vi hade tillsammans med Raymo.  

 

 
 

Specifikation: Husqvarna - robotgräsklippare 
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Ett dialogmöte har hållits med Samuel Ludvigsson på Automower fleet. Lunds kommun fick då tillfälle 
att ställa frågor kring hur skötsel med robotgräsklippare skulle kunna fungera på St Hans backar. Ne-
dan sammanfattas det som framkom av mötet.  
 

• Laddstationer kan sättas var som helst men kräver 240 volt. Det behövs en laddstation per 
klippare. Laddstationen är rätt liten, ca 0,5 m2. Den är förankrad med skruvar i jorden. 

• En begränsningskabel och en guidekabel läggs ut i området som ska klippas. Man fräser ner 
den på ca 7–10 centimeters djup. Kabelbrott kan förekomma. Det brukar dock inte vara ett 
problem så länge det inte görs arbeten. Man kan rita in på karta var slingan finns. Det har 
kommit ett system som heter Ecos, med virtuella kablar. Detta kräver dock öppen himmel. 

• En klippare klarar 5 000 m2, men med tanke på lutning så klarar den bara 3 200 m2. Man får 
tänka på när klipparna ska klipparna gå och hur ofta. Det avgör hur många man ska ha. 

• Det finns en variant som klarar 75% lutning. 

• Klipparen har bara en stoppknapp, resten sköts i mobilen.  

• Fler och fler publika ytor klipps med robotgräsklippare. Kungliga Djurgårdsförvaltningen är 
kund. De har mellan 8 000 och 10 000 kvadrat. Där har de haft ca 2 allvarliga incidenter på 4 
år. Folk blir mer och mer vana.  

• Riksbyggen i Skövde har över 100 klippare i drift.  

• Sjöbohem har ca 70 klippare i drift. 

• Det är snudd på omöjligt att skada sig på. Knivarna sitter så gräsklipparen då knivarna sitter 
långt in under den och är korta rakbladsknivar. Maskinen har även ultrasensorer som gör att 
den saktar in om den kommer nära ett objekt. Om folk är ute med filtar så skulle den kunna 
fastna i filten. Mycket små igelkottar skulle möjligen kunna komma in under. Huven är dock 
låg. Den som går i lutning är lite högre.  

• Ordinariepris för en klippare (brantklipparen) är 73 920 kr ex moms. Den vanliga klipparen 
kostar ca 47 000 kr ex moms. Installation kostar runt 8000 kr per klippare.  

• 1 års garanti. Man kan köpa till förlängd garanti.  

• Istället för att köpa kan man teckna avtal om operationell leasing.  

• Driftkostnader: en service per år för ca 1600 kr. Maskinen håller i minst fem år men kan be-
höva byta batteri för ca 1000 kr. Vid servicen uppdaterar man mjukvara.  

• Det som kostar mest kan vara infrastruktur för el. Driftsmässigt drar den väldigt lite el. Har 
man inte ström på platsen kan solpaneler kan vara ett alternativ. Det tillhandahålls i så fall 
via en annan leverantör och kostar ca 15 000 kr. Solpanelerna sätts bredvid laddstationen. 
Kungliga Djurgårdsförvaltningen har detta och det har inte varit några problem med ladd-
ning. Det är ofta dyrare att dra fram el.  

• Man tar in och förvarar dem inne under vintern, inkl. laddstation. I samband med detta pas-
sar man på att utföra service. Man bör underhållsladda maskinen under vintern.  

• Appen som övervakar maskinerna är gratis i 10 år. I appen kan man parkera klippare, ändra 
klipptider osv. Man får pushnotiser om den lämnar området eller någon stoppar den eller lyf-
ter den. Då får man en exakt position för klipparen.  

• Om någon skulle stjäla en maskin så låser den sig. Man måste uppvisa kvitto om man vill få 
den upplåst. Maskinen larmar om man lyfter den och detta låter rätt mycket.  

• Man bör besöka området en gång i veckan.  

• Det är inga problem för klipparen att köra över en pappersmugg. Den går inte sönder av att 
köra på hårdare saker, men knivarna kan bli slöare.  

• Man bör byta knivar tre gånger per säsong och se över knivarna om det har varit dåligt väder.  

 

 

Specifikation: Raymo – radiostyrd elektrisk klippare 
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En visningsdag anordnades på St Hans där deltagare fick testa och ställa frågor om den radiostyrda 
gräsklipparen från Raymo. Walker samt Maskingruppen i Svedala höll i visningen. Nedan sammanfat-
tas det som framkom på visningen.  
 

• Maskinen kan fås med olika aggregat. Det finns två klippaggregat på 107 resp. 132 cm, samt 
snöblad och slåtterbalk.  

• Driftstiden är ca 5 timmars effektiv klipptid, men minskar om gräset är väldigt högt. Med 
dubbelt batteripaket är driftstiden 8–10 timmar.  

• Det tar 6–7 timmar att ladda batteriet. Man laddar i vanligt eluttag. 

• Räckvidden mellan styrenheten och klipparen är ca 75 m men man bör hålla sig relativt nära 
för att hålla koll så att man inte kör på större stenar osv. 

• Maskinen kostar ca. 305 000 kr exkl. moms. Då inkl. maskin, klippaggregat, batteri, laddare 
och fjärrkontroll. 

• Garantitiden är ett år på maskinen och två år på batteriet. Man räknar med en livslängd på 
fem år.  

• Maskinen klarar ca 40 graders lutning. Den kan fås med olika däck, där de med bättre grepp 
kostar 5 900 kr extra (ex moms). Detta kan vara bra i slänter.  

• Extra batteripaket kan köpas till för 91 000 kr ex moms.   

• Maskinen har en låg ljudnivå, 85 dB. Om föraren står tre meter ifrån den är ljudnivån 68,7 dB.  

• LKF har köpt en Raymo, så ifall kommunen skulle vilja testa ytterligare kan det finnas möjlig-
het att låna på nära håll.  

• Maskinen har via sin extremt låga tyngdpunkt och konstruktion stora fördelar då den kan an-
vändas i låga, trånga och kompakta utrymmen, likväl som den får bra balans vid körning i 
slänter och sluttningar.  

• Klipphöjden kan ställas in på mellan 40 och 100 mm.  

• Den service som krävs är byte av knivar och smörjning av en kedja.  

• Maskinen klarar att köra över skräp, som till exempel läskburkar, men knivarna kan gå sönder 
av större stenar.  

 

Specifikation: Lönsamhetskalkyl och koldioxidberäkning 

Följande beräkning kommer från en mall som används vid ansökningar till Klimatklivet.  

 

Lönsamhetskalkyl - Merkostnadsinve-

stering 

  

  Scenario 1 - 

"Business as 

usual" 

Scenario 2 - "Kli-

matinvestering" 

Information om åtgärdens investering     

Ange åtgärdskategori:      

Ange investeringskostnad (Kr):  41 000  365 000  

Ange sökt stöd (Kr):   162 000  

Ange åtgärdens tekniska livslängd (År):    3 

  
 

  

Årliga genomsnittliga kostnader      

Ange enhet: Liter kWh 
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Ange förväntad årlig genomsnittlig för-

brukning: 

810 972 

Ange inköpspris (Kr/ enhet): 14,28  1,50  

Ange årliga genomsnittliga drift och 

underhållskostnader (Kr/ år):  

25 000  3 000  

Ange övriga kostnader (Kr):     

Totala årliga kostnader (Kr):  36 567  4 458  

  
 

  

OM investeringen genererar intäkt     

Ange förväntad genomsnittlig försälj-

ningsmängd:  

    

Ange försäljningspris (Kr/ enhet):     

Ange övriga intäkter (Kr):     

Totala årliga intäkter (Kr): 0  0  

  
 

  

Rörelseresultat (Kr): -36 567  -4 458  

  
 

  

Kalkylränta (Diskonteringsränta) 0,04 0,04 

  
  

Finns förutsättningar för klimatinve-

steringsstöd? 

  JA 

Återbetalningstid för klimatinveste-

ringen UTAN stöd (år) 

  10,91  

Återbetalningstid för klimatinveste-

ringen MED stöd (år) 

  5,45  

 

Koldioxidberäkning 
 

Bensin, liter per år 810 

Bensin, kWh per år 7 326 

Koldioxid från bensin (325 g/kWh), kg, per år 2 381 

Totalt över tre år, kg 7 142 

El, kWh per år 972 

Koldioxid från el (125 g/kWh), kg, per år 122 

Totalt över tre år, kg 365 

Besparing på tre år, kg 6 778 
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Bilaga 7: WP 5.7 Lunds kommun – Eldriven hjullastare 

 

 

 

 

 

 

 

1. Behov/problembeskrivning  

Elektrifiering av arbetsmaskiner inom anläggning har inte testats i någon större skala i Lunds 

kommun tidigare. Jämfört med grönyteskötsel har området släpat efter, mycket på grund av 

ett sämre utbud på marknaden men också på grund av att den beställande förvaltningen inte 

har ställt så höga krav på klimatreduktion. Kommunens höga miljöambitioner har lett till att 

man har sett att man behöver komma i gång och testa eldrivna maskiner även inom anlägg-

ningssidan, trots bristen på krav från beställaren. Både utsläppsmässigt och arbetsmiljömäss-

igt finns mycket att vinna på att se på varianter med elektrifierad drift och nollemission, vil-

ket ger mindre buller och skapar en bättre lokal miljö både för användare och personer som 

vistas nära anläggningsområdet. Ett anläggningsarbete på en skolgård, där utemiljön består 

av en innergård omsluten av byggnader på alla sidor sågs som en bra plats för ett test. Dels 

eftersom det skulle vara pågående verksamhet på skolan under projektets gång, dels ef-

tersom den instängda miljön lätt blir både bullrig och full av avgaser.  

 
2. Syfte 

Syftet med demon var testa en eldriven maskin i ett relativt komplicerat anläggningsprojekt 

för att se hur dessa kunde prestera i verkligheten jämfört med konventionella maskiner. Hu-

vudfokus låg på en eldriven hjullastare, men även elektrisk stamp användes.    

 

3. Beskrivning av demoprojektet  
Skolgården på Fäladsgården skulle göras om under våren 2022. Skolan hade haft problem 
med frekventa översvämningar och skolgården var sliten med mycket hårdgjord yta. Den 
skulle dräneras om och få en ny utformning. Projektet innehåller en rad utmaningar, med bl 
a verksamhet som pågår samtidigt och trånga utrymmen. 
 
Inför arbetet fördes dialog med maskinuthyraren Ramirent som såg projektet som ett lämp-
ligt projekt att testa en ny maskin de hade fått in i en flotta, en hjullastare från Volvo CE 
(L25). Detta skulle på så sätt kunna fungera som ett referensprojekt för Ramirent och som ett 
projekt där kommunens anläggningsavdelning på Markentreprenad kunde skaffa sig erfaren-
heter av elektriska anläggningsmaskiner.  
 
Tillsammans med Ramirent planerade man under hösten 2021 för hur hjullastaren skulle 
kunna användas. I ett vanligt projekt av det här slaget hade man använt två stycken dumprar, 
men nu var planen att ersätta den ena dumpern med en eldriven hjullastare. Någon eldriven 
dumper med rätt prestanda fanns inte tillgänglig. Dock kunde man även få passa på att testa 
eldriven stamp. Övriga maskiner skulle köras på HVO för att på så sätt få en helt fossilfri an-
läggningsplats.  

Fakta 

Demonamn: Eldriven hjullastare på Fäladsgården 

Organisation: Lunds kommun 

Plats: Lund 

Kontaktperson: elin.dalaryd@lund.se 
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När en dumper skulle ersättas av en hjullastare var man tvungen att planera arbetet på ett 
annorlunda sätt, då dessa maskiner har olika funktioner. Denna planering gjordes tillsam-
mans med Ramirent. Elmaskinen skulle användas som servicemaskin, vilket innebär att den 
bär fram material, så som sten, rör osv. Den skulle även användas för att hålla rent kring ar-
betsplatsen, då det går att sätta ett sopaggregat på den. Man såg projektet som en pågående 
process, där man skulle lära sig om maskinens möjligheter under projektets gång.  
 
I förberedelsearbetet ingick även en utbildning avseende maskinen för maskinföraren som 
skulle använda maskinen. Denna hölls av Ramirent. Något som också behövde lösas var hur 
maskinen skulle laddas. Laddningen löstes genom en mobil laddstation, som hyrdes in av Ra-
mirent och denna kopplades in på fastighetselen (16A). För att klara laddningen fick man 
sätta upp ett extra uttag och även göra åtgärder i elcentralen. Ramirent försöker få fram en 
snabbladdare på 32 A, men det visade sig att skolan inte hade klarat det.   
 
 
Anläggningsarbetet inleddes sedan i januari 2022 och färdigställdes i juli. Hjullastaren har an-
vänts under hela projektet, i slutet mer intensivt än i början. Den har flyttat jord, schaktmas-
sor och pallar med material (tegel, betongplattor, rör mm). När man flyttar jord och schakt-
massor använder man skopan och vid förflyttning av pallar använder man gafflar. För renhåll-
ning har ett sopaggregat använts.  
 
 

4. Angreppssätt/metodik 

Angreppssättet/metodiken finns beskriven ovan under punkt 3, men kan enkelt sammanfat-

tas i följande punkter:  

o Planering (Q4 2021) 

o Etablering av laddlösning (Q4 2021) 

o Genomförande av projekt (Q1 och Q2, del av Q3 2022) 

o Uppföljning och kommunikation (löpande) 

o Utvärdering och rapportering (Q3 2022) 

  

5. Samarbete/inspiration 

Hela projektet var ett samarbete med Ramirent, där vi fick möjlighet att testa en helt ny ma-

skin (åtminstone ny för deras sortiment och för oss) och de fick ett konkret case att kunna 

använda som referensprojekt.  

 

6. Resultat 

a. Beskrivning av resultaten, kopplat till syfte och problembeskrivning 

Personalen på Markentreprenad var lite skeptiska initialt och trodde att maskinen 
skulle få svårt att klara uppgiften. Efter testet är de dock mycket nöjda med maski-
nen och avser att hyra den fler gånger. Den har presterat mycket bättre än väntat, till 
och med när det har varit lerigt. Laddningen fungerade bra, det var inget problem 
med effektuttaget och drifttiden var tillräcklig. När man flyttade lera var det dock på 
håret att drifttiden räckte till. Man har klarat sig med nattladdning och alltså inte be-
hövt ladda på lunchen. Drifttiden har varit ungefär 4,5 timmar.  

 
Maskinen visade sig vara väldigt lämplig att använda på en innergård, där buller och 
avgaser annars lätt blir ett problem. Man upplevde detta som mycket positivt. Även 
om de andra maskinerna gav upphov till buller och avgaser så blev det i alla fall 
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mindre tack vare hjullastaren.  Maskinen var alltså enbart positiv ur arbetsmiljösyn-
punkt. Även verksamheten tycks ha uppskattat den lägre bullernivån. Det som möjli-
gen kan vara negativt är att maskinen är så pass tyst att elever som korsade den gång 
där maskinen passerar ut och in från innergården inte hör den. Därför har man fått 
vara extra uppmärksam.  

 
Personalen (det var främst en person som körde maskinen) tyckte inte att det var 
speciellt svårt eller annorlunda att köra den här maskinen jämfört med en vanlig. 
Som med alla nya maskiner fick man känna sig fram i början. Att maskinen var tyngre 
än motsvarande dieseldrivna maskin upplevdes bara som positivt, då det är bra med 
motvikt för den här typen av maskiner. Man upplevde att den gick mjukt och fint. 
Även laddningen upplevdes som lätt att klara av.  

 
Samarbetet med Ramirent fungerade mycket bra. I början av testet var det problem 
med mjukvaran men då kom Ramirent och satte i ny mjukvara. Maskinen var också i 
början lite för känslig men då kunde Ramirent hjälpa till att justera detta.  
 

 

b. Utsläppsminskningsberäkningar  

Totalt beräknas koldioxidbesparingen under testperioden uppgå till ca 600 kg. se 

specifikationer för beräkning.  

 

7. Erfarenheter 

a. Vilka utmaningar och hinder har ni stött på?   

Allt har fungerat tillfredsställande. Möjligen var en utmaning att eleverna inte hörde 
när maskinen kom, men detta var inget stort problem eftersom eleverna visste om 
att det kunde köra maskiner i gången och var därför försiktiga.   
 

b. Vad har gått bra, vad har gått dåligt, vad skulle kunna lösas i CleanconII framtida 

Allt har gått över förväntan. I ett framtida projekt hade man kunnat arbeta med ett 

mindre anläggningsprojekt och då göra det helt elektrifierat.   

 

c. Eventuella kostnadsjämförelser 

Se specifikationer. 

 

d. Vad skulle ni ha gjort annorlunda?  

En snabbladdare kostar bara ca 50 kr om dagen att hyra. Det hade man gärna använt 
om byggnaden hade klarat det.  
 

 

e. Vad skulle ni ge för råd för framtida initiativ och satsningar?  

Testa om det finns möjlighet! Det gäller att hitta ett lämpligt projekt i lagom storlek 
att börja med. Vi var inte säkra på att hjullastaren skulle fungera i projektet, men det 
fanns möjlighet att avbryta testet och hyra in en annan maskin. Personalen var skep-
tiska i början med maskinen har verkligen fungerat lika bra som en dieseldriven ma-
skin. I och med att man är i en miljö där det finns tredje part med så är det en väldig 
fördel med minskat buller och avgaser. Maskinen var starkare än man hade trott och 
alltså fullt jämförbar med en dieselmaskin.  
 

f. Erfarenheter kring processen med upphandlingen  
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Ingen upphandling gjordes då vi använde vår avtalade leverantör för hyrmaskiner.  

 

g. Vägledning/erfarenhetsbeskrivning av hur man ska gå till marknaden för att knyta till 

sig entreprenörer som har den här typen av maskiner  

Man bör i upphandling av hyrmaskiner ställa krav kring tillgång till eldrivna maskiner, 

så att man har möjlighet att använda dessa när det är möjligt.  

 

h. Misslyckanden 

Inga.  

 

8. Synliggörande 

En artikel på intranätet har berättat om maskinen och ansvarig arbetsledare har medverkat 

vid ett seminarium under hållbarhetsveckan och berättat om projektet där. Seminariet hand-

lade om serviceförvaltningens hållbarhetsarbete och det vände sig till både kommunmedar-

betare och externa deltagare.  
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Specifikation: Kostnadsjämförelse och utsläppsberäkning 

  Volvo L25 Motsvarande dieseldriven maskin med HVO 

Hyrkostnad per dag                                         3 500                                                                           2 400  

Antal dagar i pro-
jektet                                            190                                                                              190  

Total hyrkostnad 
(kr)                                    665 000                                                                       456 000  

Antal drifttimmar                                            104                                                                              104  

Driftkostnad (kr) 
104 timmar (Effekt 
eldriven maskin: 36 
kW. Elpris: 1,5 kr. 4 
liter HVO per 
timme, à 30 kr) 

5616                                                                        12 480  

Total kostnad under 
projektet (kr)                                    677 480                                                                       468 480  

Energianvändning 
(kWh)                                         3 744                                                                           3 927  

Koldioxidutsläpp 
(kg) (125 g/kWh, 
emissionsfaktor för 
el och 273 g/kWh 
för diesel, enligt Kli-
matklivets ansök-
ningsformulär) 

                                           468                                                                           1 072  

Total koldioxidbe-
sparing under pro-
jektet (kg)                                            604    
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Bilaga 8: Lunds kommun – kunskapsinhämtning/förstudie robotgräsklippare 

 

 

 

 

 

 

 

1. Behov/problembeskrivning  

Markentreprenad har hand om grönyteskötsel i Lunds kommun. Man sköter alla kommunens 

skol- och förskolegårdar, vissa idrottsplatser, parker osv. Kommunen har som mål att bli fos-

silbränslefria och när det gäller gräsklippare har detta varit en utmaning, då det finns få 

lämpliga alternativ på marknaden och dessa är dyra i inköp. Kommunen arbetar också stän-

digt med att hitta effektiviseringsmöjligheter. Eldriven robotgräsklippare sågs som en möjlig-

het att både kunna effektivisera och minska användningen av fossila bränslen. Utmaningen 

med robotgräsklippare är dock att det kan vara svårt att placera ut dem i offentliga miljöer, 

med tanke på skaderisker, vandalisering och folk som går fram och stänger av klipparen. För-

delar med en robotgräsklippare är förutom utsläppsfrihet en effektivisering, där den tid man 

vinner kan läggas på annat, mer värdeskapande arbete. Dessutom är maskinen lättare och 

man får därför inte lika mycket kompaktering av marken.  

 
2. Syfte 

Syftet med demon var att inhämta kunskap från andra avseende robotgräsklippare och om 

möjligt gå vidare till ett eget test om lämplig plats kunde hittas.  

 

3. Beskrivning av demoprojektet  
 
I det här demoprojektet hade vi till en början en öppen ingång där vi inte hade valt vilken typ 
av yta vi skulle vilja testa robotgräsklippare på, utan vi ville först bygga kunskap i frågan. 
Detta gjordes genom två studiebesök under hösten 2021. Det ena var hos Eslövs kommun 
(som också deltar i Cleancon-projektet), som har börjat klippa två fotbollsplaner med två 
olika typer av robotgräsklippare. Det andra var hos Sjöbohem, som har ett 50-tal robotgräs-
klippare som de använder på allt ifrån publika ytor till förskolegårdar.  
 
Studiebesöken gav oss många bra inspel och lärdomar och dessa har sammanfattats i en en-
kel rapport, se bilaga 1. Efter besöken kom vi först fram till att vi inte har några lämpliga fot-
bollsplaner för robotgräsklippare i dagsläget, då skaderisken bedöms vara för stor. En lärdom 
från Eslöv var att fotbollsplanen bör vara inhägnad för att inte riskera att klipparen stängs av i 
tid och otid av allmänhet. Någon sådan fanns inte bland de fotbollsplaner som Markentre-
prenad ansvarar för. Däremot såg vi att det kunde finnas potential på en skola eller förskola. 
Utifrån lärdomar från Sjöbohem identifierades ett lämpligt testobjekt, nämligen en skola 
med en plan och väl avgränsad yta. Ytan används inte på kvällar och helger och borde därför 
lämpa sig bra för robotgräsklippare. Skolan ligger ca 30 minuters bilväg från Lund, där 

Fakta 

Demonamn: Robotgräsklippare 

Organisation: Lunds kommun 

Plats: Lund 

Kontaktperson: elin.dalaryd@lund.se 
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skötselteamet utgår ifrån och därför skulle det innebära en effektivisering att inte behöva 
köra ut en gräsklippare varannan vecka.  
 
Kontakter har tagits med förvaltare och verksamhet och båda parter är positiva till ett test. 
Vårt avtal för småmaskiner har setts över för att hitta en lämplig robotgräsklipparmodell. 
Skötselavdelningen har gjort platsbesök för att titta på eventuella hinder och på lämplig pla-
cering av laddstation och börjat skissa på utformning och placering av slinga. Viss ytterligare 
utredning behövs men man räknar med att kunna testa, förhoppningsvis till sommaren 2023.  
 
Ett fördjupat samarbete mellan kultur- och fritidsförvaltningen, tekniska förvaltningen och 
serviceförvaltningen med syfte att effektivisera grönyteskötsel ledde under våren 2022 till en 
omfördelning av ytor i Södra Sandby, där Markentreprenad övertog en fotbollsplan av kultur- 
och fritidsförvaltningen. Denna sågs som en mycket bra plats för ett test med robotgräsklip-
pare. I juni 2022 gjordes platsbesök tillsammans med Husqvarna för att titta på förutsättning-
arna, vilka visade sig vara goda. Man tittar nu vidare på finansiering av en större robotgräs-
klippare, den största varianten som finns på marknaden. Maskinen kan ses som en redskaps-
bärare som inom de närmaste åren även kan komma att förses med andra aggregat så att 
den kan sköta till exempel linjering och sopning. Denna maskin behöver inte några fysiska 
slingor utan programmeras, vilket innebär att den är väldigt flexibel vad gäller var man ska 
klippa. 

 
Förhoppningsvis kommer ett inköp att kunna göras inför nästa säsong. Ett problem är dock 
att den här större varianten av klippare inte finns med i det ramavtal som kommunen är an-
sluten till, utan en separat upphandling kan komma att krävas.  
 

4. Angreppssätt/metodik 

Angreppssättet som användes var att lära av andra i vårt närområde för att sedan själva iden-

tifiera en lämplig yta att testa på. Planen framåt är att gå vidare och genomföra de två tes-

terna och därefter utvärdera dem. Om resultatet är positivt kommer kommunen att arbeta 

vidare och se vilka övriga ytor som kan vara lämpliga för robotgräsklippare.  

 

  

5. Samarbete/inspiration 

Vi har fått inspiration och kunskap från Eslövs kommun och Sjöbohem. Samarbete har skett 

med Husqvarna inom ramen för vårt ramavtal avseende småmaskiner.  

 

6. Resultat 

a. Beskrivning av resultaten, kopplat till syfte och problembeskrivning 

Genom studiebesök och dialog med Husqvarna har kommunen inhämtat kunskap om 
och erfarenheter av robotgräsklippare för att lättare kunna arbeta vidare med frå-
gan. Inköp av robotgräsklippare till de två platserna kommer att göras så fort finan-
siering finns.  
 

7. Erfarenheter 

a. Vilka utmaningar och hinder har ni stött på? (Underskatta inte ”små” erfarenheter)  

Den stora utmaningen har varit att hitta en lämplig plats för ett test. Vi ville inte pla-

cera ut klipparna på platser där man kan riskera att klipparen kör på någon, där det 

finns risk att någon vandaliserar den eller där folk stänger av den. Det senare kan t ex 

hända på fotbollsplaner som inte är inhägnade om folk vill spela fotboll spontant på t 

ex kvällar när klipparen är igång. En annan utmaning är såklart finansiering samt det 
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faktum att den större klipparen inte finns med i ramavtalet. Det är en utmaning med 

att upphandla maskiner, i detta fall robotgräsklippare, med den senaste tekniken 

(top-of the line). Utvecklingen inom branschen går väldigt snabbt. Det kan innebära 

att det enbart är någon eller några leverantörer som ligger i framkant vilket innebär 

att konkurrensen blir begränsad. Det innebär även att upphandlade ramavtal där ma-

skintyper är specificerade snabbt blir föråldrade.  

 

b. Vad har gått bra, vad har gått dåligt, vad skulle kunna lösas i CleanconII  

Efter mycket undersökningsarbete har till slut två lämpliga testplatser hittats. Kom-

munen kommer nu att arbeta vidare med dessa. Under resans gång har vi lärt oss en 

hel del om vilka platser som kan vara lämpliga och inte, samt om hur ytor utformas 

bäst för att passa för klippning med robot. Det finns ytterligare utvecklingsbehov 

kopplat till grönyteskötsel, där Södra Sandby är tänkt att utgöra ett pilotområde och 

inom det arbetet kan det finnas delar som kan lämpa sig för Cleancon II.  

 

c. Vad skulle ni ha gjort annorlunda?  

Demon inleddes väldigt sent in i Cleancon-projektet. Detta berodde på att vi i vår 

första demo på St Hans backar inte kunde komma så långt som vi hade hoppats och 

därmed behövde hitta ett nytt projekt. Hade vi inlett arbetet med robotgräsklippare 

tidigare hade vi troligen hunnit i mål och även hunnit utvärdera testet.  

 

d. Vad skulle ni ge för råd för framtida initiativ och satsningar?  

Gör studiebesök hos andra som har gjort liknande åtgärder och lär av dem. Det är 

väldigt bra att få se hur saker och ting fungerar i praktiken och kunna ta del av andras 

framgångsrecept och misstag.  

 

e. Erfarenheter kring processen med upphandlingen  

Ingen upphandling har gjorts inom projektet eftersom vi inte hann komma så långt 

som till inköp.  

 

f. Vägledning/erfarenhetsbeskrivning av hur man ska gå till marknaden för att knyta till 

sig entreprenörer som har den här typen av maskiner  

Vi är med i Addas ramavtal.  

 

g. Misslyckanden 

Inga.  

 

 

8. Synliggörande 

Demon har inte hunnit synliggöras än då inköpet inte har gjorts än.  
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Bilder från studiebesöket i Eslöv. 

 
Anteckningar från studiebesöket i Eslöv om robotgräsklippare 2021-10-21 

Eslövs kommun har en robotgräsklippare av märket Big Mow, som används på fotbollsplanen Eke-

valla. Kommunen är nöjd med robotgräsklipparen då den ersätter en persons arbete på platsen. Klip-

paren behöver dock tillsyn och man behöver byta bladen en gång varannan vecka. 

Då det är en fotbollsplan där verksamheten som använder planen kräver noggrann klippning krävdes 

det att gräset klipptes minst tre gång i veckan innan roboten köptes in. Inför större fotbollsmatcher 

klipps gräset efter önskemål i ett randigt mönster. Detta görs manuellt med en större gräsklippare.   

Roboten, som är i drift under nätterna och ibland på dagtid, effektiviserar arbetet på platsen. Robot-

gräsklipparen styrs av nedgrävda kablar i utkanterna av gräsplanen, vilket innebär att roboten klipper 

utan ett specifikt mönster. Detta innebär att roboten inte hinner klippa hela planen under nätterna 
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och den behöver därför också gå under dagen, vilket verksamheten som utnyttjar fotbollsplanen 

upplever vara mindre optimalt för deras dagliga verksamhet. Annars är verksamheten väldigt nöjd 

med roboten, eftersom de hela tiden har en nyklippt gräsmatta.  

I och med att området är inhägnat förekommer det ingen större risk för skadegörelse, det kan dock 

förekomma att folk stänger av roboten manuellt. Detta innebär att ansvarig personal får åka ut till 

platsen för att starta om roboten då detta inte går att göra digitalt genom appen. I Eslöv har man valt 

att inte bygga något hus till roboten utan har istället valt att bygga ett mindre skyddsplank mot akti-

viteter på gräsytan.  

Om de hade köpt en gräsklippare idag hade valt Husqvarnas senaste modell, som har GPS-styrning. 

Detta lämpar sig bra för idrottsplatser och det är möjligt att ställa in en fast slinga som klipparen kör 

för att på så sätt både minska klipptiden och få ett fint mönster på planen.  

Gräsklipparen har sensorer som känner av eventuella föremål/människor/djur som kommer i dess 

väg.  

 
Anteckningar från studiebesöket hos Sjöbohem om robotgräsklippare 2021-10-21 

Sjöbohem (som förvaltar både kommunala bostäder och lokaler) har ett 50-tal robotgräsklippare. De 

är inne på sin 4:e säsong. De började med ett test och har sedan skalat upp det. De började med ett 

objekt som låg långt bort, som var dyrt att sköta då det var lång transportsträcka. De har idag alla 

olika storlekar av Husqvarnas maskiner, även en midjestyrd som klarar en lutning på 45 grader.  

Robotarna finns i bostadsområden, vid äldreboenden, förskolor och allmänna ytor. Snart ska de även 

testa en skolgård. På förskolorna kör robotarna utanför verksamhetstiderna. Personalen får plocka 

undan leksaker samt låta mellanliggande grindar vara öppna. Detta har inte varit något problem ef-

tersom verksamheten har uppskattat att ha det fint klippt och eftersom de slipper bullret. På all-

männa ytor kör de helst dagtid, för att undvika skadegörelse.  

Än så länge har de endast robotar med slinga, då GPS lämpar sig bäst för t ex idrottsplatser.  

Sjöbohem har börjat ”tänka som roboten” kring olika ytor. Det kan handla om att sammanfoga ytor, 

ta bort gropar, hinder osv. Sammanfogning av ytor gör att färre robotar behövs. Asfalt och gångar är 

dock inget problem. Man kan fräsa ner slingan i asfalten. En miss de gjort är att de inte hade satt 

plattrader intill t ex husväggar och kanter. Nu försöker de komplettera med detta och även jobba 

bort kanter, för att slippa trimma. Runt lekredskap som står i gräset, t ex gunghästar, har de inte lagt 

någon slinga eftersom roboten kan köra runt dessa.   

I och med robotarna har det blivit billigare att sköta gräs än asfalt och därmed har de omvandlat 

5000–8000 m2 asfalt till gräs. De har också börjat plantera in mer träd och buskar i gräsytorna ef-

tersom det inte är något problem för robotarna. Det har gett trevligare ytor och mer skugga. Man 

trimmar inte runt till exempel träd utan låter det vara. Svårklippta ytor har man tänkt om kring och t 

ex lämnat dem för omvandling till äng.  

Man har inte haft några problem med skadegörelse, även fast det förekommer i andra sammanhang. 

Robotarna har dock fått vara ifred, på både förskolegårdar, bostadsområden osv. Två gånger har det 

dock hänt att bilar har råkat köra på robotarna. De har larm och GPS på alla så att de kan se var de 

befinner sig vid en eventuell stöld.  

När slingan ligger intill plattor kan plattorna skava på slingan så att den går av. Det finns dock numera 

en tjockare kabel som minskar denna risk. Sjöbohem har även börjat lägga kabeln i rör intill plattor. 
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Det har hänt att kaniner har bitit av kabeln. Om ett brott på kabeln uppstår kan man söka efter stället 

där brottet har skett med någon elektronisk utrustning.  

Skaderisken bedömer Sjöbohem som obefintlig. Robotarna har sensorer och de stannar om de kom-

mer nära något. Kläder som legat på marken har dock fastnat vid något tillfälle. Om det blir för 

mycket löv får man ta bort dem.  

Knivarna byts ut en gång per säsong. Utöver detta besök sker endast tillsyn i samband med annan 

skötsel. Annars åker man ut vid larm. Robotarna tas in på vintern och förvaras i Sjöbohems eget för-

råd. De behöver underhållsladdas minst en gång under vintern. Under vintern passar man även på att 

serva dem.  

Sjöbohems rekommendation är att kommunen själv planerar hela upplägget kring hur områdena ska 

se ut, var laddstationen ska vara osv. Då blir det bäst. Det är bra att sätta boet lite dolt och där det 

inte är så mycket spring, för att minska risken för skadegörelse.  

Robotgräsklipparna har frigjort arbetstid för personalen och man behöver inte ta in säsongsanställda 

längre, utan klarar sig med egen personal. De har kunnat få en jämn sysselsättning och kostnadsbild 

under hela året.  
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Bilaga 9: WP 5.8 Københavns Kommune – testbed 

 

 

 

 

 

 

 

1. Behov/problembeskrivning 

I Københavns Kommune arbejdes der ud fra en målsætning om, at emissioner fra tunge køretøjer, 

herunder arbejdsmaskiner, skal reduceres med 30-40% inden 2025. Potentialet for reduktioner er 

beregnet til at være i størrelsesordenen 75.000 ton CO2/pr. år. Dette sker bl.a. ved at 1) omstille 

egen maskinpark til brug af biobrændstoffer og emissionsfri drivliner, 2) lave udbud af bygge- og 

anlægsprojekter med krav om, at der bruges fossil- og/eller emissionsfri arbejdsmaskiner og 3) 

samarbejder og påvirkning med andre både udbydere (som byerne i CLEANCON) og af 

markedsaktører i hele værdikæden (se også punkt WP 7, som er en del af denne indsats).  

 

Der er politisk givet midler til dette arbejde i budget 2022 Link, og forventningen er, at der kan 

opstartes op til 10 projekter i 2022 hvor dette indgår som et krav. 

Cleancon Demo Testbed København evaluerer og indsamler på erfaringerne fra disse pilotprojekter, 

hvor der er arbejdet med udbudskrav- og metoder til at sikre anvendelse af fossil- og/eller 

emissionsfri arbejdsmaskiner i bygge- og anlægsprojekter i Københavns Kommune.  

 

2. Syfte 

Indsatsen har sit ophæng i KBH 2025 Klimaplanen med en målsætning om 30-40% reduktion af CO2 

fra tung trafik og arbejdsmaskiner, hvoraf alene arbejdsmaskiner har et potentiale på op til 75.000 

ton CO2/år. Desuden opnås andre fordele som også har ophæng i andre målsætninger: 

- Støjreduktioner (Støjhandlingsplan) 

- Renere luft (Lufthandlingsplan) 

- Forbedre arbejdsmiljø og forhold for omkringboende og forbipasserende 

 

3. Beskrivning av demoprojektet  

Formålet med aktiviteterne er at stille krav i udbud om 1) tillægspris på at få bygge- og 

anlægsprojekter udført med brug af fossil- og emissionsfri arbejdsmaskiner, 2) få dem konkret udført 

med brug af fossil- og emissionsfri arbejdsmaskiner, og efterfølgende 3) beregne fortrængningen af 

CO2, som brug af disse maskiner har været årsag til, samt øvrige nøgletal herunder pris pr. Ton 

fortrængt CO2. 

 

Fakta 

Demonamn: Cleancon Demo Testbed København 

Organisation: Københavns Kommune 

Plats: København 

Kontaktperson: Claus Wilhelmsen: clwilh@kk.dk 

 

 

https://www.kk.dk/sites/default/files/2021-10/Aftaletekst%20pa%CC%8A%20budget%202022.pdf
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4. Angreppssätt/metodik 

 

Byggeri projekter København i Økonomiforvaltningen 

Metodisk sker samarbejdet gennem en fast rådgiver i Byggeri København i Økonomiforvaltningen, et 

strategiske partnerskab kaldet TRUST. TRUST partneren er virksomheden Enemærke & Petersen 

https://www.linkedin.com/company/enemerke-&-petersen-

as/?miniCompanyUrn=urn%3Ali%3Afs_miniCompany%3A101359&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flags

hip3_detail_base%3B3YIA%2FcQRRmSv9%2FQtuz9y%2BQ%3D%3D&licu=urn%3Ali%3Acontrol%3Ad_

flagship3_detail_base-actor_container&lici=DUI5fKIJR0KRI6NHHs667A%3D%3D hvor projektet, 

opførsel af en daginstitution, er lavet i samarbejde på Klitmøllervej er beskrevet i en lille video.  

Kravet har været udformet som, at ”…maskiner over 2,5 ton kan anvende biodiesel, og maskiner un-

der 2,5 ton kan drives på el. Derudover kan dumpere og større lifte drives på el”.  

 

Anlægsprojekter i Teknik- og Miljøforvaltningen 

Sker i form af mere traditionelle udbud af anlægsprojekter i MBK i Teknik- og Miljøforvaltningen med 

krav om optionspris på at få projekterne udført med fossil- og emissionsfri arbejdsmaskiner. 

Dette er specificeret i udbudsdokumenter - Udbudsparadigmer ved entrepriser | Københavns Kom-

munes hjemmeside (kk.dk) - til anlægsprojekter, hvori der i alle projekter, fra 1. jan. 2021, bedes om 

tillægspris på: 

1. Emissionsfrie maskiner(el/brint) til udførelse af tilbudslistens afvandingsarbejder og 

brolægningsarbejder eller alt under 2,5 ton, gerne over 

2. Anvendelse af HVO til udførelse af tilbudlistens øvrige arbejder eller over 2,5 ton 

I øvrigt beder vi om at data vedrørende forbrug skal dokumenteres (biobrændstof og KwT el til 

maskiner). 

5. Samarbete/inspiration: Samverkan med andra projektpartners, andra projekt och 

samarbetspartners samt andra marknadsaktörer som förmedlats genom Cleancon. 

Se ovenfor ift. TRUST partner. 

I anlægsprojekter samarbejdes der med flere private entreprenører. 

Der er på initiativ af Københavns Kommune nedsat et Samarbejdsforum hvori der deltager en hel del 

aktører fra hele værdikæden omkring fossil- og emissionsfri arbejdsmaskiner. Følgende deltager 

(august 2022): Aarsleff, Altiflex, Banedanmark, Biofuel Express, By&Havn, CG Jensen, Circle K, CO-PI, 

COWI, Dansk Byggeri; Materielsektionen og Dansk Infrastruktur, Dalsgaard, DTU, 

Ebbe Dalsgaard, Enemærke & Petersen, Energistyrelsen, Erenfred Pedersen A/S, 

Frederiksberg Forsyning, Frederiksberg kommune, Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI), GSV, 

Jørn Glad, Københavns Kommune, Lohke, Malmos, Metroselskabet, M.J Eriksson, MT Højgaard, NCC, 

Nordkysten, OK, Platform, Radius/nexel, Rambøll, Region Hovedstaden, 

Rival, Scantruck, STARK, Teknologisk Institut, Tscherning, Track unit, Unicon, Vejdirektoratet, Viegard 

Maagøe, Volvo. 

6. Resultat 

a. Beskrivning av resultaten, kopplat till syfte och problembeskrivning 

https://www.linkedin.com/company/enemerke-&-petersen-as/?miniCompanyUrn=urn%3Ali%3Afs_miniCompany%3A101359&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_detail_base%3B3YIA%2FcQRRmSv9%2FQtuz9y%2BQ%3D%3D&licu=urn%3Ali%3Acontrol%3Ad_flagship3_detail_base-actor_container&lici=DUI5fKIJR0KRI6NHHs667A%3D%3D
https://www.linkedin.com/company/enemerke-&-petersen-as/?miniCompanyUrn=urn%3Ali%3Afs_miniCompany%3A101359&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_detail_base%3B3YIA%2FcQRRmSv9%2FQtuz9y%2BQ%3D%3D&licu=urn%3Ali%3Acontrol%3Ad_flagship3_detail_base-actor_container&lici=DUI5fKIJR0KRI6NHHs667A%3D%3D
https://www.linkedin.com/company/enemerke-&-petersen-as/?miniCompanyUrn=urn%3Ali%3Afs_miniCompany%3A101359&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_detail_base%3B3YIA%2FcQRRmSv9%2FQtuz9y%2BQ%3D%3D&licu=urn%3Ali%3Acontrol%3Ad_flagship3_detail_base-actor_container&lici=DUI5fKIJR0KRI6NHHs667A%3D%3D
https://www.linkedin.com/company/enemerke-&-petersen-as/?miniCompanyUrn=urn%3Ali%3Afs_miniCompany%3A101359&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_detail_base%3B3YIA%2FcQRRmSv9%2FQtuz9y%2BQ%3D%3D&licu=urn%3Ali%3Acontrol%3Ad_flagship3_detail_base-actor_container&lici=DUI5fKIJR0KRI6NHHs667A%3D%3D
https://www.kk.dk/erhverv/indkoeb-og-udbud/udbudsparadigmer-ved-entrepriser
https://www.kk.dk/erhverv/indkoeb-og-udbud/udbudsparadigmer-ved-entrepriser
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Omstilling af de tungeste maskiner, f.eks. gravemaskiner, til biodiesel (HVO100, 2. generation). De 

tunge maskiner på over 2,5 ton har et stort dieselforbrug, hvor der for et mindre beløb sammenlignet 

med hele anlægssummen kan spares mange ton CO2 ved at skifte til HVO100. 

Et projekt på Klitmøllervej havde en merudgift til biodiesel på 0,06% af anlægssummen og sparede 

over 8 ton CO2. 

At anvende biodiesel kan nemt skrives ind som option i udbuddet, og det visualiserer således den 

grønne merpris. Denne mulighed koster ikke noget, hvis optionen ikke vælges. 

 

b. Utsläppsminskningsberäkningar  

Ud fra brugen af hhv. fossil- og emissionfri arbejsmaskiner kan der generelt siges, at der spares fra 

85-100% CO2 ift. et konventionelt projekt på fossil diesel.  

Absolutte tal kræver forbrugsdata, hvilket ikke har været muligt for alle projekter (se dog 

Klitmøllervej jf. punkt a)).  

   

7. Erfarenheter 

a. Vilka utmaningar och hinder har ni stött på?  

Byggeri København 

Pris på delydelser ikke muligt pga. Manglende specificering i udbudskrav. 

Det erfares, i forbindelse med optionen, at tilbudsgiver ikke har angivet pris på de specifikke ydelser, 

men kun har angivet den samlede merpris ved at anvende biodiesel på maskiner over 2,5 ton. 

Det har derfor ikke været muligt at skelne priser på de specifikke ydelser, såsom merpris for biodie-

sel, merpris på typer af ydelser og maskinbrug, merpris for garanti, o. lign.  

For at imødekomme dette kunne det i stedet have været skrevet i udbuddet, at tilbudsgiver skal 

angive meromkostningen pr. post, i stedet for at opgive den samlede merpris for optionens indhold. 

Der er ligeledes i udbudsteksten ikke beskrevet en bod, for hvad det vil koste for tilbudsgiver ikke at 

leve op til de aftalte krav. 

Kan markedet levere på et generelt krav? 

På nuværende tidspunkt er det usikkert om markedet er klar til at løfte et decideret krav, som ek-

semplificeret ovenfor, men over tid som markedet modnes forventes det at brugen af CO2-bespa-

rende drivmidler til maskiner bliver mere udbredt i byggebranchen. 

b. Vad har gått bra, vad har gått dåligt, vad skulle kunna lösas i Cleancon II.  

Projekter på ren emissionsfrihed har ikke kunnet gennemføres. Dette er både på grund af mangel på 

store maskiner på emissionsfrihed og/eller en meget dyrere lejepris på disse maskiner. Af samme 

grund er kravet også formuleret som et både/og krav ift. fossil- og/eller emissionsfri 

arbejdsmaskiner. Udbudskrav skal være fleksible, så maskinudvikling og prisudvikling kan afspejles i 

udbudskrav, der fortsat er ambitiøse.  

c. Eventuella kostnadsjämförelser 
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Gennem krav om optionspriser hentes der løbende merpriser/data ved entreprenørtilbud fra alle 

anlægsprojekter. Følgende er data for 36 entreprenørtilbud med: 

 - Anvendelse af EL på alt brolægning- og afvandingsarbejde (i praksis maskiner under 2,5 ton)  

 - Anvendelse af HVO ved alle øvrige arbejder. 

 

Erfaringer viser merpriser på i gennemsnit 1,63% af anlægssummen ud fra indkomne tilbud fra 51 

projekter. På grund af store prisstigninger i 2022 er der dog regnet med 2,5% i merpris i aktuelt 

budget for dette i anlægsprojekter.  

I Byggeprojekter er erfaringerne med merpriser 0,3% af anlægssummen, fra et generelt meget 

mindre antal projekter! Der er også her regnet med 0,5% i merpris i aktuelt budget for dette i 

fremtidige projekter. 

d. Vad skulle ni ha gjort annorlunda? 

Der er behov for at arbejde med udbudskrav og -metoder det gøre det muligt at få en mere reel 

afspejling af merprisen ved at udføre projekter med fossil- og emissionsfri løsninger.  

Det skal kræves, at optionsprisen opdeles på hovedposter så det kan ses, hvori de største poster 

ligger og der evt. kan vælges til og fra på disse.  

e. Vad skulle ni ge för råd för framtida initiativ och satsningar? 

Tre hovedudfordringer skal udforskes: 

1. Flere skal med i visionen (om emissionsfrihed red.) og en skalering (tilsvarende Cleancon, Big 

Buyers, C40). Maskiner: nu kun krav til brug af el på 2,5-2,7 ton maskiner + til visse arbejder. 

Fremtid: generelt krav om (fossil- og/eller) emissionsfrihed senest i 2025 

2. Energiforsyning (tilstrækkelig og i tide) 

3. Lade logistik (kompatibel med fx bilers, tung trafik, på pladsen/tæt på) 

Desuden mere: 

Videndeling som i Cleancon og ovenstående – hvad og hvor er bedste viden lige nu 
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Flere med på indkøb og udbud (hvordan i udbud skal udforskes bedre? Dynamiske over tid, fra 

pilotprojekter til generelt og enslydende funktionskrav) 

Enslydende krav ift. markedet, ambitiøst, ikke for ambitiøst, langsigtet og strategisk 

Påvirke statslige rammebetingelser/EU-ditto skal ske for at disse kan bane vejen for store spring 

fremad fx: støtte tilsvarende ENOVA i Norge, del af Miljøzonelovgivning, prisstruktur på fossil vs. 

biobrændstof, muligheder i plan- og byggelovgivning. 

Byggepladskrav generelt skal omfattes af denne emissionsfrie dagsorden 

Greenwash skal undgås (fx brug af bæredygtigt HVO100 der ikke modregnes (fx af de selskaber der 

driver kommercielle tankanlæg) og emissionsfrit udstyr der bruges til og ved anlæg af ubæredygtige 

anlægsprojekter (fx motorveje, nye ”sorte” infrastrukturprojekter).   

Data – hvilke? Digitalisering og dokumentation skal sikres 

Krav i udbud vs. praksis, bonus/bod, tilsyn/tillid ift. kontrakthåndhævelse 

Udbudskrav skal udvikles efter model – ambitiøse (favoriser de som er mest grønne i markedet) og 

dynamiske over tid – som teknologi og priser udvikler sig 

f. Erfarenheter kring processen med upphandlingen.  

Traditionelle udbud har vist sig at kunne fungere så godt, at krav kan stilles til alle projekter i anlæg 

(siden 1.1.2021), mens der mangler store maskiner i Danmark til en rent krav om emissionsfrihed 

(hvilket især er relevant ved byggerier og i anlæg hvor der skal flyttes meget jord).  

g. Vägledning/erfarenhetsbeskrivning av hur man ska gå till marknaden för att knyta 

till sig entreprenörer som har den här typen av maskiner. 

Se ovenfor.  

h. Misslyckanden 

Det har ikke været et tydeligt nok krav, at der skulle leveres forbrugsdata fra projekterne. Det har 

derfor ikke været muligt at beregne den konkrete/absolutte fortrængning ved at bruge fossil- og 

emissionsfrit udstyr, udover den relative angivelse på de 85-100%. 

i. Ev. övrigt 

Byggepladskrav generelt skal kobles til dagsordenen.  

8. Synliggörande 

a. På vilka sätt har er demo blivit synliggjord/kommunicerats, och på så sätt bidragit till 

syftet med WP5?  

Erfaringerne fra demo-projekterne er delt i Big Buyers forum EZencom. Oplæg i FIEC. Desuden ved 

oplæg hos Sintef på anlægsmessen i Oslo i maj 2022. Hos CO-PI ved møde om samarbejde om skale-

ring af fossil- og emissionsfrie maskiner med Vejdirektoratet, Metroselskabet, m.fl. Link 

Kommende møde i Das forum green logistics i Wien 06.09.2022.   

Løbende erfaringsdeling i Samarbejdsforum (jf. beskrivelse tidligere).  

9. Bilder/illustrationer  

  

https://co-pi.dk/aktuelt/nyheder/2022/maj/nyt-offentlig-privat-samarbejde-skal-foere-til-emissionsfrie-arbejdsmaskiner/
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Entreprenør Ebbe Dalsgaard viser el-maskine frem der anvendes i anlægsprojekt i København K, maj 

2022.  

  
Indlejet elmateriel fra GSV der anvendes i et af de første anlægsprojekter på Rømersgade/Linnégade 

i København K. 


