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Förord 
Föreliggande rapport är framtagen av WSP på uppdrag av Trafikverket, 
verksamhetsområde Samhälle. Rapporten beskriver resultatet av den förstudie som WSP 
genomfört i syfte att kartlägga och ge rekommendationer för hur livscykelanalyser av 
klimatpåverkan från infrastruktur kan integreras i planering och byggande av 
infrastruktur. Förstudien har genomförts i nära samverkan mellan Trafikverket och WSP 
med regelbundna möten för att diskutera avgränsningar och vägval i arbetet. Förstudien 
genomfördes februari – augusti 2012. 

Organisation Trafikverket 

Projektsponsor: Ulrika Wennergren 

Projektledare: Linus Karlsson 

Arbetsgrupp: Malin Kotake, Linus Karlsson och Håkan Johansson  

Organisation WSP 

Ombud: Ulrik Axelsson 

Projektledare: Stefan Uppenberg 

Arbetsgrupp/författare: Andreas Öman, Stefan Uppenberg, Matts Andersson 

 
 

Introduktion 
Byggande, drift och underhåll av infrastruktur står för en betydande del av väg- och 
järnvägssektorns energi- och klimatbelastning. Sett över ett år motsvarar byggande, drift 
och underhåll av vägar och järnvägar storleksordningen 10 procent av transportsektorns 
(inrikes) utsläpp. För en nyinvestering kan dock infrastrukturhållningens (byggande, 
drift och underhåll) andel av total energianvändning och klimatpåverkan vara betydligt 
större sett över livstiden.  

För nya vägar och järnvägar kalkyleras idag på utsläpp från trafiken. Beräkningarna 
ingår i de samhällsekonomiska kalkylerna och redovisas i 
miljökonsekvensbeskrivningarna. Utsläppen från byggande, drift och underhåll av 
infrastruktur ingår i dagsläget inte i beräkningarna. Alltså kan beslutsunderlag bli 
missvisande, särskilt för järnvägsinfrastruktur och större resursintensiva 
väginfrastrukturprojekt. Genom att inkludera även infrastrukturen skulle dessa kalkyler 
och beslutsunderlag bli mer fullständiga.  

Genom interna styrkortsmål styr Trafikverket arbetet med att minska utsläppen av 
koldioxid och minska energianvändningen. För ny infrastruktur ingår endast effekter av 
den förändrade trafikeringen. Koldioxidutsläpp och energianvändning för byggande, 
drift och underhåll av ny infrastruktur ingår inte. Som en tillfällig lösning finns istället 
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styrkortsmål som bl.a. anger antalet projekt som ska genomföras där åtgärder för att 
minska energianvändningen ingår. Målet är att dessa till 2013 ska ha ersatts med 
kvantifierade styrkortsmål för koldioxid och energianvändning i ett livscykelperspektiv.  

I Trafikverket planeringsunderlag för energieffektivisering och begränsad 
klimatpåverkan finns ”beakta livscykeln i planering och projektering av väg och järnväg” 
med som en åtgärd. Genom att ha kunskap om energianvändningen och klimatpåverkan 
i de olika skedena bör man redan i planeringsstadiet kunna verka för att minimera 
infrastrukturens energianvändning och klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv. Om en 
klimatkalkyl kan användas och successivt förfinas under hela planerings- och 
projekteringsprocessen för att beräkna och värdera olika åtgärder i takt med att projektet 
snävas in och ytterligare information tillkommer, kan man genom hela processen styra 
mot minskad energianvändning och klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv. 

 

Syfte 
Syftet med denna studie är att ge ett underlag för hur klimatpåverkan och 
energianvändning från infrastrukturhållning kan integreras i beslutsunderlag, för att:  

• beslutsunderlag dels ska bli mer fullständiga och dels harmoniserade så att det 
skapar jämförbarhet mellan infrastrukturprojekt 

• skapa förutsättningar för att styra mot mindre klimatpåverkan i hela processen 
(planering, projektering, byggande, drift och underhåll) 

Studien redovisar ett förslag på plan för implementering av livscykelanalys i 
planering, projektering, byggande, drift och underhåll av väg- och järnvägsinfrastruktur. 
I studien ingår också: 

 

• en motivdel för att tydliggöra behov av att implementera livscykelanalys i olika 
skeden i Trafikverkets planeringsprocess. 

• en nulägesanalys där det ingår att kartlägga befintliga arbetssätt, 
arbetsformer, verktyg och modeller för livcykelbaserade klimat/energi-
kalkylerför att få uppslag och idéer för vilka lösningar som finns till förfogande 
och därmed vad som kan återanvändas och vad som behöver utvecklas för att 
passa Trafikverkets behov. 

 

Metod 
I detta kapitel beskrivs tillvägagångsättet i arbetet med att ta fram ett underlag för hur 
klimatpåverkan och energianvändning från infrastrukturhållning kan integreras i 
Trafikverkets beslutsunderlag. 

Identifiering av strategier för att generera livcykelbaserade energi- och 
klimatkalkyler inom planeringsprocessen. 
För att inte uppfinna hjulet på nytt har en viktig utgångspunkt för projektet varit att dra 
nytta av redan utvecklade arbetsätt, arbetsformer, verktyg och modeller, både internt 
inom Trafikverket men också externt. Alternativen har identifierats genom en 
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omfattande litteraturgenomgång samt i dialogform med personer både inom och utanför 
Trafikverket. Dessutom anordnades en workshop.  

Workshopen syftade till att samla in erfarenheter kring användande av LCA-baserade 
verktyg/modeller i miljöbedömningar av infrastruktur. Personer med god insikt i 
frågorna bjöds in för att prata om erfarenheter kring arbete med LCA-verktyg och 
infrastruktur. Deltagarna var till viss del styrda i sina presentationer av ett antal 
fördefinierade frågor framtagna för att minimera risken att viktiga beröringspunkter 
skulle förbises. Förutom kortare presentationer av alternativen vigdes merparten av 
workshopen till gemensamma diskussioner om alternativens för- och nackdelar. 
Inbjudan, protokoll samt deltagarförteckning från workshopen deltagarförteckning finns 
bilagda i Appendix 4. 

Den sammanlagda informationsmängden har sedan sammanställts och presenterats för 
Trafikverket som i dialog med rapportförfattarna mejslat ut tänkbara strategier för att 
generera livcykelbaserade energi- och klimatkalkyler i Trafikverkets planeringsprocess. 
En viktig utgångspunkt har varit att inte introducera ett allt för tids- och resurskrävande 
tillvägagångssätt. Under processen har de tillvägagångssätt som ansetts passa 
Trafikverket undersökts utifrån dess praktiska genomförbarhet inom organisationen. I 
Tabell 7 ges en översikt av de strategier som har fungerat som utgångspunkt i dessa 
diskussioner.  

Identifiering av strategier för att integrera resultatet från livcykelbaserade energi- 
och klimatkalkyler i samhällsekonomisk kalkyl 
Vi har gått i genom de olika metoder som finns för att integrera klimatkalkyler för 
infrastruktur i resultatet för samhällsekonomiska kalkyler. Utifrån ett vetenskapligt och 
praktiskt perspektiv har en rekommendation tagits fram. Vi har även gått igenom hur det 
påverkar de modellsystem som finns för trafikala beräkningar. Arbetet och 
rekommendationerna har diskuterats under en workshop med experter på LCA, 
samhällsekonomi och olika tillämpningsområden. 

Förankringsprocess för framtagna rekommendationer  
En viktig del av arbetet har varit att genomföra ett ambitiöst förankringsarbete för att 
undvika att rekommendationer inte skulle vara praktiskt genomförbara och/eller 
accepterade. Av nämnd anledning anordnades en workshop med syftet att få in 
synpunkter på WSP:s rapportutkast över rekommendationer för hur LCA bör hanteras 
och implementeras i Trafikverkets kalkyler och beslutsunderlag. Målgruppen var 
representanter för olika delar av Trafikverket som kunde anses vara behjälpliga för att 
diskutera rekommendationernas praktiska tillämpbarhet. Inbjudan, protokoll samt 
deltagarförteckning från workshopen finns bilagda i Appendix 5. Synpunkter har varit en 
viktig ingrediens i framtagandet av rekommendationer till Trafikverket. 
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Bakgrund 
I detta kapitel ges grundläggande beskrivningar av planeringsprocessen för infrastruktur 
samt om livscykelanalyser (LCA). Bakgrunden är nödvändig för förståelse av förstudiens 
fortsatta analys och rekommendationer. 

Planering av infrastruktur 
Innan Trafikverket kan påbörja byggande av infrastruktur föregås det av en omfattande 
planeringsprocess. Det sker dels en fysisk planering för enskilda projekt vilket resulterar 
i ett detaljerat underlag för hur det enskilda projektet ska genomföras, och dels en 
strategisk planering där åtgärder i transportsystemet planeras övergripande på nationell 
nivå vilket resulterar i en nationell transportplan. Båda dessa processer beskrivs närmare 
nedan. 

För Trafikverkets planering av transportsystemet gäller fyrstegsprincipen övergripande. 
Fyrstegsprincipen innebär att åtgärder ska prövas och prioriteras i följande ordning: 

• Åtgärder som påverkar transportbehovet och val av transportsätt. 

• Åtgärder som ger effektivare utnyttjande av befintligt väg- respektive 
järnvägsnät. 

• Förbättringsåtgärder 

• Nyinvestering och större ombyggnadsåtgärder 

Val av åtgärder för bättre fungerande transportsystem handlar om att lösa problem och 
tillgodose behov på ett sätt som bidrar till en hållbar samhällsutveckling och med 
kostnadseffektiva åtgärder. Alla former av åtgärder och åtgärdskombinationer liksom 
alla trafikslag ska studeras innan åtgärder väljs och ett projekt skapas. Processen som 
leder fram till åtgärdsval ska inkludera informationsutbyte med allmänheten, 
intresseorganisationer och berörda parter. 

Fysisk planering 
I Figur 1 nedan beskrivs översiktligt Trafikverkets gällande process för att planera och 
bygga väg och järnväg. Det pågår dock en översyn av planeringsprocessen och en ny 
process planeras träda i kraft i början av 2013. Förslaget till ny planeringsprocess, se 
Figur 2, innebär översiktligt att flera skeden slås ihop till en sammanhängande 
planläggningsprocess.  
 

 

 
Figur 1. Trafikverkets gällande process för att planera och bygga väg och järnväg. 
 

 

 

Figur 2. Trafikverkets förslag till ny process för att planera och bygga väg och järnväg. 
 

Idéskede Åtgärdsvals-
studie 

Planläggningsprocess                
Inledande plan               Fördjupad plan 

Bygghandling Byggskede 

Idéskede Förstudie Järnvägsutredning/ 
Vägutredning 

Järnvägsplan/ 
Arbetsplan Bygghandling Byggskede 
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De tre första skedena i den gällande planeringsprocessen består framförallt av 
avvägningar mellan olika allmänna intressen medan Trafikverket i arbets- eller 
järnvägsplanskedet gör avvägningar mellan allmänna och enskilda intressen. Det betyder 
att det är först i planskedet som man kan se säkert hur till exempel enskilda markägare 
berörs.  

Hela processen är omfattande och tidskrävande vilket gör att tiden från idé till färdig väg 
eller järnväg sträcker sig över flera år. Planeringsprocessen regleras i ”Lagen om 
byggande av järnväg”, ”Väglagen” och ”Miljöbalken”. Det gör att planeringen följer en 
prövningskedja där både Trafikverket och övriga samhället medverkar. Enligt lagen ska 
väg och järnväg planläggas och byggas på ett sätt som medför minsta möjliga påverkan 
för såväl närboende som miljön men ändå uppfyller vägens och järnvägens ändamål och 
håller en skälig budget. 

Klimatbelastning och energianvändning för infrastrukturens livscykel ingår normalt inte i de 
miljöbedömningar som görs i de olika skedena av den fysiska planeringen. 

Förstudie 
Först identifierar och analyserar Trafikverket brister och möjligheter för att hitta 
tänkbara lösningar. Idéer som inte bedöms genomförbara sorteras bort. En öppen dialog 
med omvärlden är en viktig förutsättning för att kunna finna bra alternativ. 

Förstudien innehåller en översiktlig beskrivning av de olika förslagens förmodade 
miljöpåverkan. De lösningar som av någon anledning anses vara omöjliga att genomföra 
väljs bort. Om Trafikverket inte kan välja ett alternativ efter förstudien, och/eller om 
projektet ska tillåtlighetsprövas av regeringen, genomförs en väg- eller 
järnvägsutredning, annars följer planarbetet direkt efter förstudien. 

Projekt som inte är av någon större omfattning kan direkt gå vidare från förstudie till 
planering, utan att ansöka om regeringens tillåtlighet. En lösning som innebär en helt ny 
järnväg eller ett nytt spår som är längre än 5 km, stora ombyggnader, bygge av 
motortrafikleder, motorvägar samt fyrfältsvägar som är längre än 10 km har generellt en 
betydande miljöpåverkan och måste därför tillåtlighetsprövas. 

Väg- och järnvägsutredning 
I arbetet med väg- och järnvägsutredning prövar, analyserar och utvärderar Trafikverket 
de återstående lösningarna med syfte att ta fram underlag för val av alternativ. Till denna 
utredning hör en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som ska vara godkänd av 
länsstyrelsen. Den lösning som väljs i väg- och järnvägsutredningen ska ha regeringens 
tillåtlighet* innan arbetet med nästa steg, arbets- och järnvägsplan, kan påbörjas. Om 
endast ett alternativ finns kan projektet gå direkt från förstudie till arbets- eller 
järnvägsplan. 

Arbets- och järnvägsplan 
I planarbetet färdigställer Trafikverket utformning och slutgiltig sträckning, samt vilken 
mark och vilka fastigheter som berörs. 

Länsstyrelsen ska godkänna den miljökonsekvensbeskrivning som ingår i arbetet. Fokus 
på dialog och samråd med sakägare, kommuner, och övriga myndigheter och 
intressenter är fortfarande starkt. När planen är fastställd följer en överklagandetid 
innan planen vinner laga kraft. Först efter detta kan vi sätta spaden i jorden. 
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Bygghandling 
Trafikverket tar nu fram den slutgiltiga bygghandlingen och projektets slutgiltiga 
tekniska utformning. Denna måste överensstämma med arbets- och järnvägsplanen, 
endast obetydliga avvikelser tillåts. Om större avvikelser eller förändringar görs i 
projektet kan det bli nödvändigt att ändra planen eller att upprätta en ny. För 
miljöledningsarbetet upprättar Trafikverket en miljöledningsplan som sedan styr 
verksamheten.  

Strategisk planering 
Parallellt med fysisk planering av enskilda projekt pågår löpande en långsiktig strategisk 
planering av det samlade transportsystemet för väg, järnväg, sjöfart och luftfart. I det 
arbetet tas regelbundet en nationell transportplan fram för en tidsperiod på ca 10 – 15 
år. År 2010 fick Sverige för första gången en gemensam långsiktig nationell 
transportplan för alla trafikslag i det svenska transportsystemet.  

Regeringen fastställde Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 i mars 2010. I 
samband med fastställelsen gav regeringen Trafikverket två följduppdrag som 
redovisades under 2010. I mars 2011 publicerade Trafikverket ett sammanfattande 
plandokument. Planen innehåller: 

• de ekonomiska ramarna  

• strategi för drift och underhåll av det statliga väg- och järnvägsnätet  

• inriktningen för bärighetssatsningar på väg  

• strategi för övriga effektiviseringar av transportarbetet (tidigare 
sektorsverksamheten)  

• innehåll i åtgärdsområdena (mindre åtgärder)  

• namngivna investeringar. 

Tillsammans med det sammanfattade plandokumentet publicerades även ett dokument 
med en samlad bedömning av effekterna av den nationella planen och länsplanerna.  

Trafikverket kommer nu på uppdrag av regeringskansliet att ta fram en nationell 
transportplan för åren 2014 – 2025. Det är inte en ny plan, utan en komplettering av den 
nuvarande planen som gäller till och med år 2021.  

Trafikverket upprättar den nationella planen för transportinfrastruktur utifrån direktiv 
och förutsättningar från regeringen. Detta sker i samarbete med länsplaneupprättare, 
andra myndigheter, intresseorganisationer och näringslivsrepresentanter. Trafikverket 
kommer att lämna ett förslag till uppdaterad plan i början av 2013. 

Utgångspunkt för arbetet är 2012 års infrastrukturproposition som presenteras av 
regeringskansliet i höst och det direktiv till uppdrag som därefter ges till Trafikverket. 

Samlad effektbedömning 
I arbetet med att ta fram en nationell transportplan jämför man och prioriterar bland 
hundratals olika åtgärder och projekt som befinner sig i olika skeden, allt från 
behovsanalyser och idéstudier till långt framskriden fysisk planering. För att 
kvalitetssäkra planen uppdaterar Trafikverket därför kostnadskalkyler, 
samhällsekonomiska kalkyler samt effektbedömningar och trafikprognoser för alla 



 

 
 

 11 (74)  

ingående åtgärder inför planeringsomgången. För att kunna jämföra och prioritera 
mellan åtgärder tas samlad effektbedömning fram för var och en av åtgärderna. 

Samlad effektbedömning är en generaliserad dokumentationsform som är uppbyggd i 
olika sammanfattningsnivåer. Metoden redovisar en beskrivning av problem eller 
möjligheter och förslag på åtgärder. Den visar också tre olika beslutsunderlag: 

• Samhällsekonomisk analys 

• Fördelningsanalys  

• Transportpolitisk målanalys. 

Den Samhällsekonomiska analysen består i sin tur av såväl prissatta effekter som ej 
prissatta effekter. Dessa tillsammans utgör en samlad värdering av effekter, vilket utgör 
en stor del av en Samlad effektbedömning. 

 

Figur 3. Samhällsekonomisk analys - vad ingår? (källa: Norska Vegvesen) 
 

I de fall då aktuell dokumentation finns från planering på projektnivå eller strategiska 
studier används den samlade effektbedömningen som en sammanfattning av tidigare 
gjorda utredningar om en åtgärd, som t.ex. en miljökonsekvensbeskrivning och en 
samhällsekonomisk kalkyl, men den innehåller även bedömningar som görs i samband 
med upprättandet. För att uppnå sina syften ska den samlade effektbedömningen 
beskriva åtgärden och i viss mån placera den i ett sammanhang, redogöra för dess troliga 
effekter och bidrag till måluppfyllelse, tydliggöra eventuella målkonflikter och ge 
referenser till det utredningsmaterial som finns om åtgärden. 

När och i vilken omfattning en samlad effektbedömning ska genomföras beslutas inom 
den strategiska planeringsprocessen. En riktlinje är att en samlad effektbedömning alltid 
skall göras när en samhällsekonomisk kalkyl upprättas.  

Effektsamband för transportsystemet är ett viktigt stöd vid planering, projektering och 
uppföljning av alla slag av åtgärder inom transportsystemet och för att kunna genomföra 
samlade effektbedömningar.  

Effektsamband för transportsystemet redovisar känd kunskap om olika effektsamband. 
Bilden är inte alltid entydig då olika undersökningar kan peka åt olika håll och därför 
redovisas i effektsambanden Trafikverkets ställningstagande. Det är också möjligt att 
använda Effektsamband för transportsystemet som ett uppslagsverk för att finna och 
sprida information om transportsystemet. 

Trafikverket arbetar kontinuerligt med att ta fram, värdera och sammanställa bättre 
kunskap om effekter av åtgärder i transportsystemet. 
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Resultat av arbetet sammanställs i en publikationsserie som regelmässigt uppdateras, 
populärt kallad Effektkatalogen. 

Effektsamband används: 

• för att analysera effekter av vissa åtgärder 

• för samhällsekonomiska effektivitetsbedömningar 

• i samlade effektbedömningar 

• i miljöbedömningar 

• i fördelningsanalyser 

• vid beräkning av hur uppsatta mål kan nås så kostnadseffektivt som möjligt 

Klimatbelastning och energianvändning för infrastrukturens livscykel tas normalt inte med i de 
samlade effektbedömningarna eftersom det i dagsläget inte finns effektsamband identifierade för 
de miljöaspekterna. 

Samhällsekonomiska kalkyler 
En samhällsekonomisk kalkyl inkluderar de effekter som är möjliga att både kvantifiera 
och värdera. ”Samhällsekonomisk analys” eller ”samhällsekonomisk bedömning” är 
bredare begrepp och innebär en bredare bedömning där även svårvärderbara effekter 
bedöms, målet är att alla effekter som påverkar någon individ ska tas med. Den 
samhällsekonomiska kalkylen redovisas oftast med någon form av lönsamhetsmått, 
exempelvis nettonuvärdeskvot1

De flesta samhällsekonomiska kalkyler är så pass komplicerade att de kräver modellstöd. 
De tre mest använda modellerna är: 

 eller nettonuvärde. En samhällsekonomisk 
analys/bedömning redovisas ofta genom att man först presentarer kalkylen och sedan 
resonerar om vad de svårvärderbara effekterna, givet nivån på lönsamhetsmåttet, 
innebär för den totala lönsamheten.  

• Samkalk

• 

: Samkalk är kalkylmodellen som är kopplad till prognossystemet 
Sampers. Används till systemanalyser, styrmedelsanalyser, trafikeringsanalyser 
samt till analyser av större väg-, järnväg- och flyginvesteringar. 

EVA

• 

: Används för analyser av mindre väginvesteringar. 

Bansek

                                                           
1 (Nytta – kostnad)/kostnad 

: Används till analyser av järnvägsinvesteringar och 
trafikeringsförändringar som inte har systemeffekter.  
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Alla modeller beräknar utsläppen från trafiken under kalkylperioden (från 
trafikstartsåret till det år då investeringen antas ha spelat ut sin roll). Inga effekter 
beräknas för transporter under byggtiden eller för produktion av infrastrukturen. 
Utsläppen från trafiken kan påverkas på följande sätt av en investering: 

• Antalet resor eller godstransporter kan öka. 

• Fördelningen mellan färdmedel kan ändras. 

• Fördelningen mellan rutter kan ändras. 

• Körförloppet kan ändras (ryckig körning ger mer utsläpp än jämn) 

• Antalet människor som påverkas av utsläppen kan ändras. 

• Bebyggelsestrukturen kan ändras. 

Sampers/Samkalk används för större eller mer komplexa investeringar samt för 
policyanalyser. Modellen kan fånga alla 6 effekter ovan. Förändringar i 
bebyggelsestrukturen på grund av åtgärder modelleras dock mycket sällan. För gods på 
väg används fasta matriser (man antar alltså ingen överflyttning eller nygenerering). 
Gods på järnväg beräknas separat. 

Bansek beräknar i princip effekterna 1-3, men utgår från elasticiteter hämtade från 
Sampers. Man gör alltså en enklare beräkning baserat på skattade känsligheter. 

EVA antar att ingen trafik nygenereras eller överflyttas från andra transportslag. Detta 
innebär att utsläppseffekterna underskattas (då även tillgänglighetsvinsterna 
underskattas innebär antagandet inte nödvändigtvis att nyttan över/underskattas). Det 
finns en modell för kompletteringar av EVAs utsläppsberäkningar, men den används 
sällan.2

Vilken av modellerna som används beror på vilket objekt som studeras, inte på vilken fas 
man är i utredningen. Det underlag som krävs är principiellt sett lika i så mening att man 
måste göra antagande om vilken vägtyp och dylikt som planeras. Däremot finns det en 
skillnad i att Sampers/Samkalk är en nationell modell där användaren i praktiken inte 
har möjlighet att detaljkoda hela nätet (man använder sig därför av nationella 
databaser), medan EVA bygger på att användaren har väl förtrogen med sitt objekt och 
ger möjligheter att koda mer detaljerat. 

 

Klimatbelastning och energianvändning för infrastrukturens livscykel tas normalt inte med i de 
samhällsekonomiska kalkylerna eftersom det i dagsläget inte finns effektsamband identifierade 
för de miljöaspekterna. 

Livscykelanalys - LCA 
För att få en rättvis heltäckande bild av energianvändning och klimatpåverkan från en 
produkt krävs ett livscykelperspektiv. Det är framförallt detta som skiljer LCA från 
många andra bedömningsmetoder som enbart tittar på den berörda delen (projektet 
eller företaget). Syftet med LCA är utöver att få en uppfattning om miljöpåverkan också 
få en uppfattning om de resursflöden som finns. Detta eftersom det då lättare går att se 
vad man kan göra för att minska miljöpåverkan.  

                                                           
2 Se Trafikverket Rapport 2011:052 ”Inducerad trafikefterfrågan i dagens modeller för planering av och 
beslut om infrastruktur”. 
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Livscykelanalyser, inte minst på infrastruktur, är komplexa. I dem beaktas 
infrastrukturens hela livscykel, dvs. produktion och transport av ingåendematerial, 
byggprocess, drift och underhåll samt avveckling. Livscykelanalyser av transporter 
omfattar dessutom även trafikering, byggande och underhåll av fordon samt produktion 
och distribution av drivmedel.  

I princip alla livscykelanalyser som företas förhåller sig på något sätt till ISO14040-
serien vilket är en standard som täcker livscykelanalysstudier (LCA) och 
livscykelinventeringsstudier (LCI). Standarden är sprungen ur att resultaten från 
livscykelanalyser upplevdes vara allt för spretiga och det fanns behov att skapa en 
samsyn och förankring internationellt. Standarden beskriver inte tekniken för LCA i 
detalj, inte heller specificerar den metoder för de individuella faserna i LCA, utan är en 
samling minimikrav och anvisningar för LCA-studiens omfattning samt hur resultatet 
från en LCA-studie ska tolkas och tillämpas korrekt, som det finns samsyn och 
förankring internationellt.  

Vid jämförelse av olika livscykelanalyser är det viktigt att gå in på djupet för att även 
jämföra studiernas olika förutsättningar. Av nämnd anledning kan resultatet av 
livscykelanalyser variera stort mellan olika infrastrukturprojekt och mellan olika studier 
på samma typ av infrastruktur. Jämförbarhet bör dock väga tungt för Trafikverket som i 
den egna projektplaneringsprocessen behöver fatta välgrundade beslut för vilka 
prioriteringar som ska göras och vilka alternativ som ska väljas. Sådant beslutsfattande 
förutsätter jämförbara fakta som med fördel kan baseras på livscykelanalys, förutsatt att 
förutsättningarna är desamma.  

Inom området livscykelanalys skiljer man på en bokförings LCA (ALCA) och 
konsekvensorienterad LCA (CLCA). Den förstnämnda innebär jämförelser mellan de 
direkta effekterna av produkter, och används för att identifiera möjligheter för att 
minska sådana effekter i olika delar av livscykeln. En konsekvensorienterad LCA ger 
information om vad en förändring blir i de totala utsläppen som ett resultat av en 
marginell förändring i produktionen (och konsumtionen och bortskaffande) av en 
produkt, inklusive effekter både inom och utanför produktens livscykel. Detta innebär till 
exempel att metoderna har olika angreppsätt för att fördela (allokera) miljöpåverkan på 
produkten.   

Skillnaden i tillämpningen av ALCA och CLCA illustreras av Searchinger m.fl. (2008). 
Studien visar att på grundval av en konventionell ALCA för majsbaserad etanol i USA gav 
20 % utsläppsbesparing jämfört med bensin. Men på grundval av en 
konsekvensorienterad LCA påvisades att produktionsökningen som drevs på av US 
Energy Independence and Security Act, förväntades leda till en 47 % ökning av utsläppen 
jämfört med bensin. Den förväntade ökningen av utsläppen av växthusgaser tillskrevs en 
förändrad markanvändning driven av högre priser på majs, sojabönor och andra 
spannmål, som en följd av den ökade efterfrågan på majsstärkelse för etanolproduktion.   

Det finns argument för båda angreppssätten. Ett är att bokförings-LCA i allmänhet 
bygger på stökiometriska förhållanden mellan in- och utflöden, och resultaten kan 
produceras med någotsånär kända nivåer av noggrannhet och precision, medan en 
konsekvensorienterad LCA starkt beroende av ekonomiska modeller som representerar 
relationer mellan efterfrågan på insatsvaror, priselasticiteter, utbud och 
marknadseffekter av biprodukter. Sådana modeller ger sällan kända nivåer av 
noggrannhet eller precision och bör därför tolkas med försiktighet (Brander m.fl. 2008). 
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Valet av metod medför vanligtvis konsekvenser även för valet av data. I en bokförings 
LCA baseras data (särskilt miljödata från produktionen av el) på medelvärden medan en 
konsekvensorienterad LCA baseras på marginaldata.  

Kostnadseffektiva livscykelanalyser 
Livscykelanalyser kan göras i många olika prisklasser beroende på bl.a. önskad 
detaljeringsgrad i analysen, omfattningen av det system man ämnar analysera samt 
tillgänglighet på indata till analysen. Saknar man behov av en väldigt detaljerad analys, 
utan mer är ute efter att få en översikt och lära sig mer om sin produkt kan man komma 
undan med ca 50 000 kronor för ett konsultuppdrag. Man kan då göra en så kallad 
screening-LCA som i stora drag visar var produktens miljöpåverkan ligger. Därefter kan 
man göra mer detaljerade analyser om man är intresserad av det. Vill man däremot ha 
en heltäckande analys för att kunna göra konkreta ändringar i processen får man räkna 
med att det kan kosta upp till flera hundra tusen kronor i konsultarvode. Och om det är 
väldigt stora och komplexa system som ska studeras kan kostnaderna bli ännu högre. En 
annan aspekt som styr kostnaden för att genomföra LCA är om analysen kan genomföras 
med befintliga, enklare kalkylatorer som kan användas utan att man behöver ha specifik 
LCA-kompetens, eller om man måste anlita konsult med expertkompetens, som måste 
bygga upp en systemmodell specifikt för studien. Faktorer som styr den totala kostnaden 
är: 

• Kostnader för LCA-verktyg 

• Kostnader för databaser 

• Kostnader för arbete: 

• Inventering av system 

• Konstruera systemmodell 

• Generera analysresultat och miljöpåverkanbedömning 

• Rapportskrivning 

Erfarenheter från LCA-arbete visar att de största kostnaderna är kopplade till 
arbetsinsatsen för att genomföra analysen. Kostnader för verktyg och databaser kan i 
vissa fall vara höga men är fasta kostnader och en mindre del av varje enskild analys. 
Den mest kostamma delen av arbetet är i sin tur ofta inventeringsarbetet. Det tar ofta tid 
att kartlägga processer, få tag på information om ingående material, processer och 
liknande om det inte redan finns en strukturerad systembeskrivning med 
sammanställningar av ingående material och energiresurser. På samma sätt kan 
konstruerandet av en systemmodell för beräkningar vara resurskrävande om systemet är 
komplext och det inte finns befintliga modeller att utgå ifrån.  

Själva beräkningarna och tolkningarna av resultaten i form av 
miljöpåverkansbedömningar går däremot ofta snabbt genom användandet av 
beräkningsverktyg och definierade miljöpåverkanskategorier i standarder och andra 
regelverk för LCA-kalkyler. 

Om LCA-studier genomförs som forsknings- eller utvecklingsarbete, vilket ofta hittills 
varit fallet för LCA:er för infrastruktur, kan även framtagandet av rapport vara en 
resurskrävande del på grund av krav på detaljerade beskrivningar av metodik 
genomförande och resultat. I LCA-studier som genomförs mer repetitivt t.ex. inom 
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produktutveckling i industrin behöver detta inte bli lika resurskrävande om man 
använder fördefinierade förutsättningar och format för analyser och 
resultatpresentation. 

Exempel från genomförda LCA-studier 
Inom ramen för Trafikverkets energieffektiviserings- och koldioxidprojekt (se Appendix 
2) har det genomförts ett antal livscykelkalkyler för klimat och energi. Kalkylerna har 
genomförts för att ta fram klimatpåverkan för olika tänkbara alernativ i 
infrastrukturprojekt. Erfarenheten från de projekten visar att den typen av LCA-studier 
normalt kan kosta ca 200 000 kr. I förutsättningarna ingår då att det inte funnits färdiga 
systemmodeller att utgå från samt att uppgifter om mängder av material- och 
energiresurser levererats från de som projekterat, men att det underlaget inte varit 
komplett och inte systematiskt strukturerat. Det har inneburit att en hel del arbete fått 
läggas på att få fram inventeringsdata och projekten säger samstämmigt att det varit en 
av de största utmaningarna i projekten. 

I framtagandet av LCA-kalkyler för Västra Länken i Umeåprojektet har man även testat 
att genomföra kalkylerna dels med ett avancerat LCA-verktyg, SimaPro, och ett enklare 
Excel-baserat verktyg för Carbon Footprint (CF), från Environmental Agency England 
and Wales. Resultaten visade att kalkylerna gav jämförbara resultat förutsatt att använda 
bakgrundsdata som emissionsfaktorer för material och energiresurser var desamma. 
Detta indikerar att valet av verktyg för kalkyler är mindre viktigt så länge 
förutsättningarna för kalkylerna är väl definierade och att man fångar in de mest 
betydande påverkansfaktorerna i indata.  

För de miljövarudeklarationer (EPD3

Konceptet att arbeta med LCA och EPD kan kännas avskräckande om man tittar på den 
ansträngning som krävts för att ta fram data för Botniabanans EPD:er. Men detta är 
egentligen en fråga om vilka system man arbetar med för att följa upp 
infrastrukturprojekt. Eftersom denna typ av arbete aldrig gjorts tidigare för ett 
järnvägsprojekt har vi sett att det ”normalt” är en brist på strukturerad uppföljning i 
form av mängden material, energi, markanvändning, etc. Vi har också sett att gamla 
”sanningar”, som t ex det allmänna behovet av grundförstärkning, kan vara ganska 
felaktiga och bygger på gamla uppskattningar som kanske aldrig har verifierats. Vi tror 
dock att med erfarenheten från Botniabaneprojektet, kombinerat med kunskap om den 
typ av uppföljning som krävs i system för miljöcertifiering av infrastrukturprojekt, som 
CEEQUAL, är det möjligt att identifiera de parametrar som är viktigast att följa upp och 

:er) som tagits fram för Botniabanan har LCA-
studier genomförts som en kombination av forsknings-/utvecklingsarbete för 
Trafikverket och utefter specifika behov för Botniabanan. De LCA-studierna omfattande 
mycket stora och komplexa system, det saknades färdiga modeller att utgå från och det 
fanns ingen färdig, strukturerad sammanställning av material- och energiresurser att 
utgå från. Det innebar att LCA-studierna kostade mycket både med avseende på 
inventeringsarbete, konstruktion av systemmodeller och rapportskrivning. Ca 1 000 000 
kr i konsultkostnader samt en hel del arbete från egen personal för insamling av data. I 
slutsatserna från slutrapporten från Botniabanan AB:s arbete med EPD:er konstateras: 

                                                           
3 EPD refererar till engelskans Enviromental Product Declaration (svenskans miljövarudeklaration) och är 
ett informationssystem för att faktamässigt beskriva miljöegenskaper hos produkter och tjänster i ett 
livscykelperspektiv. För mer information: www.msr.se   

http://www.environdec.com/�
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hur man gör det på ett systematiskt sätt så att EPD-arbete inte behöver vara så kostsamt 
i framtiden. 

Erfarenheterna ovan visar på att det är viktigt att hitta ett systematiskt och strukturerat 
arbetssätt för genomförande av LCA-kalkyler för klimat och energi för att hålla 
kostnaderna nere. Den viktigaste faktorn är att hålla kostnaderna för inventeringsarbetet 
nere, men det är också viktigt att arbeta med färdiga strukturer för systemmodeller och 
att hitta effektiva och rationella arbetssätt för resultatpresentation och -analys.  
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Avgränsningar och förutsättningar 
I uppdragsspecifikationen för förstudien ingick ett antal givna avgränsningar och 
förutsättningar, och under projektets gång har ytterligare ett antal utgångspunkter 
formulerats för att tydliggöra vad förstudien ska resultera i. 

• Rekommenderade arbetssätt ska direkt koppla till Trafikverkets 
planeringsprocess för infrastrukturprojekt och de beslutspunkter som finns i 
den. 

• Förstudien ska så långt som möjligt ta hänsyn till förslaget till ny 
planeringsprocess som förväntas träda i kraft i januari 2013.  

• Förstudien ska i första hand fokusera på den fysiska planeringsprocessen men 
rekommenderade arbetssätt ska även harmonisera och fungera i övergången 
mellan den strategiska och den fysiska planeringen. 

• Rekommenderade arbetssätt ska ansluta till arbetsgången för 
samhällekonomiska analyser för infrastrukturprojekt.  

• För att få en rättvis heltäckande bild av energianvändning och klimatpåverkan 
från en produkt krävs ett livscykelperspektiv. Livscykelanalys (LCA) ska därför 
användas för att analysera energianvändning och klimatpåverkan från byggande, 
drift och underhåll av infrastruktur. 

• Samma LCA-underlag ska kunna användas i alla aktuella beslutsunderlag för 
miljöbedömningar och samhällsekonomiska bedömningar. 

• Rekommenderade arbetssätt ska garantera jämförbarhet mellan projekt. 

• De miljöaspekter som hanteras är klimat och energi 

• Med LCA avses i denna förstudie livscykelanalyser för aspekterna klimat och 
energi. Kallas hädanefter klimatkalkyler i rapporten. 

• LCA för infrastrukturprojekt omfattar här inte trafikering utan endast byggande, 
drift och underhåll av infrastrukturen. Anledningen är att infrastrukturens 
klimatbelastning saknas i de miljöbedömningar som görs i planeringen medan 
trafikeringen är inkluderad. Det bör dock poängteras att det är av stor vikt att 
beakta helheten, dvs. både infrastruktur och trafikering, för att undvika 
suboptimering vid klimat- och energieffektiviseringsåtgärder. 

• Framtagande av LCA-underlag ska kunna ske på ett kostnadseffektivt sätt utan 
stort extraarbete. 

• Rekommendationerna ska avse ett långsiktigt arbetssätt, men det kan finnas 
behov av anpassningar av arbetssätt på kort sikt i ett uppstartskede, vilka bör 
belysas. 

• Förstudien ska ta hänsyn till nationella och internationella projekt inom och 
utanför Trafikverket där liknande frågor hanteras. 

• Rätt LCA-frågor ska hanteras i rätt skede av planeringsprocessen, enligt den så 
kallade ”Sållningsprincipen” som beskrivs nedan. 
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Med sållningsprincipen menar vi, kortfattat, att varje fråga bör hanteras på rätt nivå i 
processen. Detta illustreras i figuren nedan för hur miljöfrågor bör hanteras i 
planeringsprocessen i enlighet med lag om byggande av väg/järnväg och miljöbalken. 
Stora övergripande miljöfrågor av allmänt intresse hanteras tidigt. Ju längre fram 
processen fortskrider desto mer kunskap om detaljer och enskilda intressen erhålls. 
Alltmer kunskap om tekniska detaljer resulterar i alltmer kunskap om miljömässiga 
förhållanden. Sållet visar också att om man försöker lyfta upp en liten sten (= detaljerad 
miljöfråga) högt upp i det glesa sållet så är risken stor att den trillar igenom. Detta kan 
bero på att t ex tekniska eller säkerhetsmässiga förutsättningar ändrats och de löften som 
lämnats tidigare i processen kan således inte hållas. 

 

 

Figur 4. Beskrivning av sållningsprincipen utifrån miljöprövning av Botniabanan. Notera att 
figuren inte överensstämmer med den nya planläggningsprocessen utan har enbart tagits med i 
syfte att illustrera sållningsprincipen. Bilden är hämtad från Botniabanan AB. 
 

På samma sätt kan man inte hantera LCA-frågor kring detaljerade tekniska lösningar, 
som t.ex. val av beläggningstyp eller val av metod för grundförstärkning, i de tidiga 
skedena eftersom det inte finns tillräckligt detaljerade underlag för sådana avvägningar 
då. I de tidiga skedena behövs det istället underlag som ger möjlighet att jämföra t.ex. en 
väglösning mot en järnvägslösning eller ett vägalternativ som går igenom ett berg mot ett 
alternativ som går runt eller över berget. Allt eftersom man sedan får fram mer 
detaljerade projekteringsunderlag i de senare skedena kan man hantera mer detaljerade 
frågeställningar. 

Det är i grunden samma princip som tillämpas i successiv analys för kostnadskalkyler för 
infrastrukturprojekt. Den går i korthet ut på att man gör en kalkyl för varje skede och i 
dessa med hjälp av workshops med experter och statistiska metoder identifierar de 
största osäkerheterna och vilka åtgärder som måste vidtas för att minimera dessa 
osäkerheter.  
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Kartläggning av behov av klimatkalkyler för 
infrastruktur 
I denna del av rapporten presenteras en genomgång till varför livscykelanalyser behöver 
genomföras och implementeras i Trafikverkets kalkyler och beslutsunderlag. 
Beskrivningen redovisar översiktligt: 

• vilken betydelse infrastrukturen har för klimatpåverkan och energianvändning i 
ett livscykelperspektiv 

• hur stor andel av infrastrukturens klimatpåverkan och energianvändning som 
har med byggande, drift respektive underhåll 

• vilka effektiviseringspotentialer som finns för infrastrukturens påverkan på 
klimat och energi 

• efterfrågan på beslutsunderlag som inkluderar infrastrukturens effekter för att 
göra uppföljning av mål och lagkrav samt att styra verksamheten 

• vilka behov som finns i olika steg av processen, från strategisk och tidig fysisk 
planering till färdig infrastruktur och förvaltning.  

Infrastrukturens klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv 
Flera studier har visat att en betydande del av trafikens klimatpåverkan sker som 
indirekta utsläpp i byggande, drift och underhåll av trafikens infrastruktur. I tabellen 
nedan ges ett antal exempel på studier som kartlagt infrastrukturens 
klimat/koldioxidavtryck i relation till transporttjänsten som helhet. Stripple & 
Uppenberg (2010) har även kartlagt primärenergianvändning relaterat till 
transporttjänsten. 
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Tabell 1. Exempel på studier som kartlagt infrastrukturens klimat/koldioxidavtryck i relation 
till transporttjänsten som helhet. 
 
Studie Trafikslag Innehåll Enhet Infrastruktur 

(% av total) 

Baron et.al 
(2011) 

Järnväg (El) Carbon footprint-analys av fyra 
nya höghastighetsjärnvägar 
(dubbelspårig): "LGV 
Mediterranée" från Valence till 
Marseille, "South Europe 
Atlantic-Project" i Frankrike 
från Tours till Bordeaux, linje 
från Taipei till Kaohsiung i 
Taiwan samt "Peking-Tianjin" i 
Kina. 100-årig 
beräkningsperiod för 
infrastrukturen. Spannet visar 
det högsta och lägsta värdet 
av fyra fallstudier.  

g CO2/ pkm/år 16-39% 

Stripple & 
Uppenber
g (2010) 

Järnväg (El) 

 

Nybyggd enkelspårig järnväg. 
Detaljerad analys. 60-årig 
beräkningsperiod för 
infrastrukturen. Totala 
utsläpp/energianvändning har 
allokerats mellan gods- och 
persontrafik i relation till 
transportarbetet 
(bruttotonkilometer). 

g CO2-ekv. /pkm/år 85% 

MJ 
primärenergi/pkm 

41% 

Stripple 
(2001) 

Väg Jämförelse av väg med asfalt- 
eller betongbeläggning, med 
eller utan vägbelysning och 
trafikljus. Beräkningsperiod 40 
år. 

g CO2/pkm 5 – 12% 

Svensson 
2006 

Väg* Avhandling som bl.a. 
innehåller CO2-utsläpp 
fördelat mellan infrastruktur 
och trafik för olika trafikslag, 
däribland bil samt el- och 
dieseldrivna tåg. 

g CO2/transp.ekv. ca 5% 

Järnväg (El)* g CO2/transp.ekv. ca 15% 

Järnväg (Diesel)* g CO2/transp.ekv. ca 50% 

van Essen 
m.fl. 
(2011) 

Väg Scenarioberäkning för två olika 
alternativa motorvägar runt en 
större stad (ca 25 km 
motorväg). 

ton/år 0,5% 

 
*Observera att CO2-utsläppen i studien uttrycks som transportekvivalenter där godstrafiken 
har sammanvägts med persontransporter. Det är ett sätt att vikta samhällsnyttan där 
transporten av en person, en viss sträcka (personkilometer), värderas lika mycket som att 
transportera ett ton gods (tonkilometer) motsvarande sträcka. Detta ger visserligen ett lägre 
faktiskt utsläpp än om resultatet bara bestod av en av nämnda parametrar - pkm eller tkm - 
men utgör inget problem i sammanhanget då det inte påverkar förhållandet mellan 
infrastruktur och trafik.    
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I Stripple & Uppenberg (2010) utgör järnvägsinfrastrukturens för enkelspårig järnväg 
hela 85 procent av transporttjänstens totala klimatpåverkan. Noterbart är att 
primärenergianvändningen i samma fas endast utgör 41 procent av totalen. Detta visar 
med all tydlighet att den använda energin som ligger utanför infrastrukturen, t.ex. som 
används i framdriften av fordonet, ger ett mycket liten klimatpåverkan per energienhet. 
Detta tack vare att till exempel fordonsdriften helt baseras på förnybar energi. Skulle 
framdriften av tåget istället ske med fossil energi (el från fossila energiråvaror eller 
dieseltåg) skulle infrastrukturens andel av totala utsläpp minska betydligt (Svensson 
2006). Fortfarande skulle dock infrastrukturen utgöra en betydande andel av 
transporttjänstens klimatpåverkan per personkilometer och år.  

UIC (2011) pekar på att järnvägsinfrastrukturen för höghastighetståg också har en 
relativt stor betydelse i relation till transportjänstens som helhet, då med avseende på 
koldioxidavtryck per personkilometer och år.  

Av tabellen framgår att andelen av utsläpp som härrör från infrastrukturen varierar 
avsevärt beroende på studie och det transportslag som avses. Viktiga faktorer bakom 
detta är bland andra val av elmix, antagen trafikering, väg/järnvägsavsnittet utformning 
(t.ex. andelen tunnlar och broar), systemavgränsningar samt antalet år som studierna 
sträcker sig över. Av detta följer att det mer är en regel än ett undantag att LCA-studier 
inkluderar känslighetsanalyser för att undersöka hur olika antaganden slår på resultatet.  

Ser man till absoluta utsläppstal är konstruktion, drift och underhåll av 
väginfrastrukturen allt annat än marginell. Nyligen publicerad forskning på KTH visar 
att byggande, drift och underhåll av vägar står för uppskattningsvis 2,5 till 3 miljoner ton 
koldioxid per år (Susanna Toller 2012). 2,5 till 3 miljoner ton koldioxid motsvarar cirka 
15 procent av utsläppen från Sveriges inrikestransporter (Naturvårdsverket 2011).  

Även enskilda vägprojekt kan ha stor betydelse i ett större sammanhang. Miliutenko 
(2012) visar att de totala utsläppen av växthusgaser under livscykeln (konstruktion, drift 
och underhåll) av vägtunneln Norra Länken uppgår till cirka 431 000 ton CO2-
ekvivalenter. Det bör understrykas att denna siffra kan variera betydligt beroende på 
vilken elmix som antas i tunnelns driftsfas.  

I tabellen nedan presenteras hur klimatpåverkan fördelas mellan byggande, drift och 
underhåll av infrastruktur. Observera att trafikering inte är inkluderat. 
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Tabell 2. Fördelning av klimatpåverkan mellan byggande, drift och underhåll av infrastruktur. 
Observera att trafikering inte är inkluderat. 
 
Studie Trafikslag Information Enhet Byggande Drift Underhåll 

EPD for the 
railway 
infrastructur
e on the 
Bothnia Line 
(2010) 

Järnväg 19 mil enkelspårig 
järnväg, 144 broar 
och 25 kilometer 
tunnel. Beräknings-
period 60 år. 

ton CO2-
ekv./km 

73% <1% 27% 

Jernbanever
ket (2011) 

Järnväg Höghastighetsbana 
med dubbelspår. 
Beräkningsperiod 
60 år. 

ton CO2-
ekv./ km 
dubbelspår  

67% * 33%** 

Schlaupittz 
(2008)  

Järnväg Avser 
”Standardbanen” i 
enkelspårigt 
utförande. 
Beräkningsperiod 
100 år. 

ton CO2-
ekv./km 
enkelspåri
g järnväg  

99% * <1% 

Karlsson & 
Carlsson 
2010 

Väg Typvägar baserat 
på regelverk och 
erfarenheter kring 
hur vägar byggs i 
Sverige. Data 
representerar en 
motorväg. 
Beräknings-period 
60 år. 

ton CO2/ 
km väg 

79% 21% *** 

Miliutenko 
m.fl. (2012) 

Väg-tunnel Fallstudie Norra 
Länken. 
Beräkningsperiod 
100 år.  

ton CO2-
ekv./km 
väg 

36% 56% 8% 

Stripple 
(2001) 

Väg Motsvarar 
klimatpåverkan för 
”Asphalt road,hot 
method,low 
emission vehicles” 
Beräknings-period 
40 år. 

g CO2/km 
väg  

85% 10% 5% 

 
* Drift är inräknad i underhållsfasen 
** Varav 2410 ton härrör från hantering av avfall som uppkommer i och med 
underhållsåtgärder 
*** Ingår i Driftfasen 
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Järnväg 

För Botniabanan gjordes en mer detaljerad studie av vilka material som stod för de 
största bidragen till klimatpåverkan från infrastrukturen, se Tabell 3 nedan. Där framgår 
att det finns några material som helt dominerar utsläppen av koldioxid relaterat till 
produktion av infrastrukturmaterial. Stål och cement tillsammans står för 75% av de 
totala CO2-utsläppen i samband med infrastrukturmaterial. Uppgifterna för byggnader, 
som ger ett bidrag på 11% i tabellen, är aggregerade data för materialutsläpp och 
anläggningsarbeten i samband med byggandet av stationer och godsterminaler. 
Majoriteten av dessa utsläpp kommer från användningen av stål och betong. Så stål och 
cement kan faktiskt sägas stå för omkring 85% av de totala materialrelaterade CO2-
utsläppen för Botniabanans infrastruktur. 

 
Tabell 3. Dominansanalys av materialens bidrag till miljöpåverkanskategorin klimatpåverkan 
för Botniabanan. Procentsatserna avser andel av den materialrelaterade klimatpåverkan. 
 
Material/ 
delsystem Bana Tunnlar Broar 

Stationer/ 
byggnader 

Banunder-
byggnad 

El, signal, 
tele Totalt 

Stål 29% 4% 5%  3% 3% 43% 
Cement 6% 10% 11%  5% 0% 32% 
Byggnader    11%   11% 
Aluminium      4% 4% 
Sprängämnen 0% 2%   1%  3% 
Plast 0% 1%   1% 1% 2% 
Koppar      1% 1% 
Totalt 35% 16% 16% 11% 10% 9% 97% 

 

Bilden av att ett fåtal material dominerar den materialrelaterade klimatpåverkan 
bekräftas av materialflödesanalyser som gjorts för järnvägsprojektet Kungsängen – 
Kallhäll. I Figur 5 nedan ser man att stålets bidrag till materialrelaterad 
energianvändning (en indikator som till stor del är jämförbar med klimatpåverkan) även 
för det projektet är totalt dominerande. Materialflödesanalysen i projektet omfattande 
inga broar eller tunnlar varför bidraget från cement/betong inte är lika stort som för 
Botniabanan. Av samma anledning är bidraget från metaller som aluminium och koppar 
i el-/signal-/telesystemen relativt sett större jämfört med Botniabanan. I figuren framgår 
även att påverkan från krossat material är betydande. Mängdmässigt dominerar krossat 
material totalt jämfört med övriga material, men energibehovet per viktenhet för att 
producera materialet är betydligt lägre än för stål och betong varför det totala bidraget 
blir betydligt mindre än för stål och i samma storleksordning som för betong. Orsaken 
till att bidrag från krossat material inte finns redovisat för Botniabanan är att de 
utsläppen inte definierades som materialrelaterade utan som utsläpp relaterade till 
fordon i anläggningsverksamheten eftersom krossning till största delen utfördes i linjen 
med bergmassor från projektet. 
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Figur 5. Materialanvändning och materialrelaterad energianvändning för järnvägsprojektet 
Kungsängen – Kalhäll. 
 

För Botniabanan kan man se att spårsystemet dominerar CO2-utsläppen i samband med 
stål (29%). Ungefär 26 av dessa 29% är relaterade till produktion av räls, och resten är 
relaterat till armeringsstål i sliprar och utrustning för fastsättning av räls på sliprar. 
Bidraget från stål till övriga delsystem, är relaterade till armeringsstål (t.ex. i broar och 
stålfiber i sprutbetong), stålbalkar för broar, kablar m.m. 

För cement är dominansen av klimatpåverkan från en enda produkt inte lika självklart 
som för stål. Tunnlar och broar är för Botniabanan de infrastruktursystem som bidrar 
mest till klimatpåverkan från cementproduktion (10% respektive 11%). Användningen av 
cement för byggande av tunnel är främst relaterad till användning av sprutbetong (7,5 av 
10%). Resten är främst relaterad till cementinjektering och kabelkanaler. För broar 
används cement främst till betong för fundament, pelare och överbyggnad, men också i 
betongpålar för grundförstärkning. Förutom tunnlar och broar ger även delsystemen 
banunderbyggnad och bana ett betydande bidrag till CO2-utsläpp från 
cementtillverkning, 5% respektive 6%. För banunderbyggnad är detta relaterat till 
kabelkanaler och -brunnar, trummor och fundament för kontaktledningssystemet. För 
bana är utsläppen helt relaterade till användningen av betongsliprar. 

Väg 

För byggande av väg är den övergripande bilden av vilka material som dominerar den 
materialrelaterade klimatpåverkan till stor del densamma som för järnväg. De största 
skillnaderna mellan väg och järnvägsinfrastruktur är att det i den senare går åt betydligt 
mer stål till följd av behovet av räls och att det för vägprojekt tillkommer ett signifikant 
bidrag från asfaltbeläggning.  I Figur 6 sammanfattas resultaten från en LCA-studie av 
fyra olika typvägar (Karlsson R. & Carlson A., 2010, Beräkning av energiåtgång och 
koldioxidutsläpp vid byggande, drift och underhåll av vägar, VTI). Där framgår att 
bidraget från asfaltproduktionen uppgår till ca 1/3 av den totala energianvändningen för 
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byggande, drift och underhåll för alla vägtyper. Det stora bidraget från grundläggning är 
även det till största delen materialrelaterat till följd av användande av cement i kalk-
/cementpelare eller i betongpålar för grundförstärkning. Jernbaneverket (2011) har även 
visat att byggande av ”vanlig” bank kan behöva grundförstärkas så pass mycket att 
”vanlig” bank blir mer utsläppsintensiv än de normalt mer utsläppsintensiva 
järnvägselementen bro och tunnel.   

 

Figur 6. Energianvändning ur ett livscykelperspektiv för byggande, drift och underhåll av fyra 
olika typvägar. 
 

En slutsats av studien, som bekräftas av andra liknande studier4

Klimatpåverkan från själva byggandet av infrastrukturen påverkas stort av hur stor andel 
av byggnationen som består av mer materialintensiva komponenter som tunnlar och 
broar. Detta är den enskilt mest avgörande faktorn för storleksordningen för både väg- 
och järnvägsinfrastrukturens klimatpåverkan.  T.ex. visar EPD:er för Botniabanan att en 
tunnellösning (enkelspår) har ungefär dubbelt så höga utsläpp av klimatgaser per km 
jämfört med en normal järnvägsterrass och en brolösning ungefär fyra gånger så höga 
utsläpp. Stora skillnader finns också mellan olika tunnelkonstruktioner beroende på hur 
komplicerade de är och hur mycket lining/betonginklädnad som används. 

, är dock att 
variationerna mellan olika enskilda vägobjekt är mycket stor och att generella slutsatser 
när det gäller bidrag till klimatpåverkan från olika projektdelar bör dras med 
försiktighet. En generell slutsats som ändå går att dra av studierna ovan är att insatser av 
stål, cement och asfalt samt masshantering är de största bidragsgivarna till 
materialrelaterade utsläpp av växthusgaser i byggande av både väg- och 
järnvägsinfrastruktur.  

Effektiviseringspotentialer 

I nuläget finns ingen samlad bedömning för effektiviseringspotentialer vad gäller 
infrastrukturen som helhet men flertalet studier pekar på att den kan vara betydande. 
Till exempel har drift av vägar och produktion av byggmaterial identifieras som 
nyckelfaktorer för att minska utsläpp av växthusgaser och energianvändning under 
                                                           
2 Karlsson R. & Carlson A., 2010 
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väginfrastrukturens livscykel (Miliutenko 2012). I samma studie dras också en mer 
övergripande slutsats att det finns en betydande potential för att minska utsläpp av 
växthusgaser och energianvändning i vägtransportsystemet, om väginfrastrukturens hela 
livscykel beaktas från början i den politiska beslutsprocessen.  

Jernbaneverket (2011) pekar också ut ett antal huvudområden där det finns utrymme för 
att förbättra järnvägsinfrastrukturens klimatprestanda. Bland dessa återfinns att minska 
materialinsatsen per funktion och materialsubstitution. I rapporten ges mer ingående 
exempel inom respektive område.  

I samband med framtagande av EPD:er för Botniabanan identifierades stålet till rälsen 
som den komponent som hade det enskilt största bidraget till klimatpåverkan från 
infrastrukturmaterial (ca 30%). Om man t.ex. via krav i upphandling kan premiera val av 
stål med låg klimatpåverkan finns en teoretisk besparingspotential på ca 0,5 ton CO2

I Uppenberg m.fl.2011 beräknas för Förbifart Stockholm översiktligt koldioxidutsläpp för 
utvalda material i ett normalläge (Business-as-usual) och ett önskvärt läge (Best 
practise). Differensen dem emellan utgör besparingspotentialen. I studien bedöms 
koldioxidavtrycket för vissa vanligt förekommande material i byggandet av 
väginfrastruktur kunna minskas med mellan 20-39 procent beroende på vilket material 
som avses (

/ton 
stål vid val av bästa tillgängliga teknik jämfört med normalfallet, vilket skulle ge en 
mycket stor reduktion av klimatgaser i ett sådant projekt. 

Tabell 4).  

 
Tabell 4. Effektiviseringspotentialer för CO2

 

-utsläpp kopplade till material, beräknade för 
Förbifart Stockholm. 

Klimatåtgärder som avses i tabellen ovan omfattar t.ex. val av betong med inblandning 
av flygaska eller slaggprodukter och asfalt som tillverkas vid lägre temperatur än normal 
varm beläggning. Material med bättre klimatprestanda förutsätter naturligtvis att även 
övriga tekniska och funktionella krav uppfylls. För flygaska och slaggprodukter gäller 
dessutom att de uppfyller Trafikverkets krav gällande innehåll av farliga ämnen.   

Det är också viktigt att ha ett helhetsperspektiv så att inte t.ex. val av vägbeläggning med 
bättre klimatprestanda gör att utsläppen från trafiken ökar p.g.a. ökad friktion. 

I Uppenberg m.fl. 2011 studerades även vissa besparingspotentialer kopplade till 
åtgärder för minskad energianvändning vid byggande samt en översiktlig bedömning av 
kostnader för att åstadkomma effektiviseringarna. Den samlade bilden var att det inte 
fanns någon tydlig koppling mellan effektiviseringsåtgärderna och ökade kostnader, 

 Mängd i 
projektet 

CO2 CO-utsläpp 
utan klimatåtgärd 

2 CO-utsläpp med 
klimatåtgärd 

2 Procentuell 
minskning 

-minskning 

Stål 44 000 ton 88 000 ton 66 000 ton 22 000 ton 25% 

Sprängämne 
(inkl. borrning) 

12 000 ton 6 000 ton 4 800 ton 1 200 ton 20% 

Betong 1 440 000 ton 220 320 ton 135 360 ton 84 960 ton 39% 

Asfalt  700 000 ton 56 000 ton 39 000 ton 17 000 ton 30% 
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snarare tvärtom. Minskad energianvändning och materialanvändning innebär oftast 
även minskade kostnader. Val av material med bättre klimatprestanda behöver inte 
heller innebära ökade kostnader men det finns en tröghet och en rädsla i branschen för 
att prova nya metoder och material. Det kan också i vissa fall finnas tröskelkostnader 
kopplade till tester av material för att se att de uppfyller tekniska krav. Slutsatsen är att 
det finns outnyttjade besparingspotentialer som inte verkar fångas upp av ekonomiska 
styrmedel som skatter och utsläppsrätter. Och potentialerna är stora både i absoluta och 
relativa tal. Trafikverket har ett övergripande mål att reducera utsläppen av CO2

Tabell 4

 för hela 
sin verksamhet med ca 150 000 ton under 2012, vilket är ungefär i samma 
storleksordning som de sammanlagda teoretiska besparingspotentialerna för materialval 
i Förbifart Stockholm i .  

Tillstånd idag och framtida utveckling 
Utsläppen av klimatgaser från byggande, drift och underhåll av vägar och järnvägar 
utgör i dagsläget en ganska liten del av Sveriges totala utsläpp. Det finns dock tecken 
som tyder på att utsläppen av klimatgaser från infrastrukturbyggande kan öka i absoluta 
tal i framtiden. 

För bygg- och fastighetssektorn redovisas i en rapport producerad av forskare från KTH 
(Toller m.fl. 2011) hur ett antal miljöparametrar har utvecklats mellan 1993 och 2007. 
Den visar bland annat att utsläppen av klimatgaser från produktion av byggnadsmaterial 
och transporter nu är större än utsläppen från uppvärmningen av byggnader, se figur 
nedan. Det beror delvis på att utsläppen från uppvärmningen har minskat p.g.a. 
övergång till förnybara bränslen från fossila. Men det är också intressant att notera att 
utsläppen av växthusgaser från sektorn exklusive uppvärmning inte har minskat utan 
snarast ökat och är nu större än utsläppen från uppvärmningen. De ökade utsläppen är 
främst relaterade till ökad användning av byggnadsmaterial med höga klimatgasutsläpp, 
som främst betong och stål, samt från transporter i samband med byggande. Slutsatsen 
som dras av författarna är att det behövs ytterligare styrmedel och att bygg- och 
fastighetssektorn måste välja miljövänligare material och optimera transporterna om 
man ska kunna fortsätta att minska utsläppen av växthusgaser. 

 

 
Figur 7. Bygg och fastighetssektorns totala utsläpp av växthusgaser (ton) mellan åren inklusive 
respektive exklusive uppvärmning 
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Det finns idag ingen liknande utredning för hur klimatgasutsläppen har förändrats i 
anläggningsbranschen över tiden. Men det är troligt att utvecklingen liknar bygg- och 
fastighetssektorns. En sådan utveckling beror både på hur mycket som byggs och hur 
resurseffektiva lösningar man bygger.   

Tecken som tyder på ett ökat byggande av resursintensiva lösningar är bland annat att 
stora byggprojekt med överdäckade vägar blir allt vanligare, inte minst i 
storstadsregionerna. Det planeras och byggs just nu en rad så kallade överdäckningar, 
det vill säga överbyggda trafikleder, i Stockholms län.  

Överdäckningar har en mängd fördelar, till exempel att trafiken göms undan och 
markytor kan användas till annat. Höga och ökande markpriser gör att det blir lönsamt 
att genomföra dessa materialintensiva och komplexa projekt i attraktiva 
storstadsområden.  

Det finns också flera exempel på pågående och planerade väg- och järnvägsprojekt med 
omfattande bro- och tunnellösningar, t.ex. Förbifart Stockholm. Sådana löningar kan 
ofta vara attraktiva eftersom man då kan ”gömma undan” infrastrukturen för att 
minimera konflikter med t.ex. bullerstörningar för närboende, kulturhistoriska intressen 
eller skyddade naturområden. Men de är materialintensiva och ger upphov till mycket 
högre utsläpp av klimatgaser jämfört med ”normala” lösningar p.g.a. användning av 
stora mängder stål och betong. 

Hur denna trend ser ut bör utredas vidare. Att få ett bättre LCA-baserat underlag för 
infrastrukturens klimatpåverkan är dock en förutsättning för att kartlägga en sådan 
utveckling.   

Utsläpp som är relaterade till infrastrukturen kan även få en större betydelse i relation 
till utsläppen från trafiken om en framtida utveckling i transportsektorn gör att man når 
politiska mål om minskade klimatgasutsläpp från trafiken.  
 

Sammanfattning av behov för beskrivning av infrastrukturens klimatpåverkan i ett 
livscykelperspektiv 
 

Vi anser att Trafikverket har behov av: 

• Harmoniserade metoder för att beskriva klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv 
eftersom utsläpp av klimatgaser från byggande, drift och underhåll av 
transportinfrastruktur är betydande i absoluta tal och ibland även i förhållande till trafikens 
utsläpp. 
• Metoder för att identifiera och realisera outnyttjade effektiviseringspotentialer för 
klimatpåverkan från infrastrukturprojekt, som inte fångas upp av ekonomiska styrmedel.  
• Underlag för att utreda utvecklingen av infrastrukturens klimatpåverkan över tid. 
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Målstyrning inom Trafikverket 

Nationella mål och verksamhetssystem 

Det faktum att flera studier har visat att indirekta utsläpp i byggande, drift och underhåll 
av transportinfrastruktur kan vara betydande har inneburit att Trafikverket fokuserat 
ytterligare på att också inom detta område arbeta med att minska energianvändning och 
klimatpåverkan. Som ett led i detta har målsättningar vuxit fram där det finns ett 
tydligare fokus på just infrastrukturens klimatpåverkan och energianvändning. Detta 
syns inte minst i skrivelsen Samlat planeringsunderlag för Energieffektivisering och 
Begränsad klimatpåverkan där Trafikverket närmare preciserat vad som krävs för att 
sektorn ska bidra till det nationella klimatmålet och för att Trafikverket ska nå de mål 
inom klimatområdet som regeringen satt upp. Prioriterade åtgärder och styrmedel för att 
nå målen delas i planeringsunderlaget in i fyra huvudområden:   

• Transportsnål samhällsplanering och infrastruktur för klimatsmarta val  

• Energieffektiv användning av transportsystemet inklusive val av transportsätt  

• Energieffektiva fordon, fartyg och flygplan med ökad andel förnybar energi  

• Energieffektiv infrastrukturhållning 
 

Det är framförallt inom området Energieffektiv infrastrukturhållning som 
målsättningar finns för att ha ett livscykelperspektiv och att inkludera LCA för klimat och 
energi i beslutsunderlag för planering och projektering av åtgärder. På en övergripande 
nivå anges målsättningen vara att minska energianvändningen i ett livscykelperspektiv 
genom att inkludera energianvändningen för byggande, drift, underhåll av väg eller 
järnväg samt trafiken på dem, se Figur 8. Det ges dock i dagsläget liten vägledning i 
Trafikverkets verksamhetssystem för hur detta ska göras eftersom verksamhetssystemet 
är under uppbyggnad. 

 

 

Figur 8. Minimera summan av energianvändning för vägens eller järnvägens livscykel 
inklusive trafik. Hämtad från Trafikslagsövergripande planeringsunderlag för begränsad 
klimatpåverkan, Trafikverket. 
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Inom vissa delar av verksamhetssystemet finns dock tydligare mål formulerade. T.ex. 
finns för området materialförsörjning följande mål fastslagna med relevans för 
infrastrukturens effekter:  

• Minska mängden insatsmaterial med bibehållen funktion 

• Välja material med lågt carbon footprint (låg materialrelaterad klimatpåverkan) 
 

Trafikverket har för sina kritiska framgångsfaktorer formulerat styrkortsmål för sin 
verksamhet utifrån den nationella transportplanen. Ett av dessa gäller klimat/energi och 
enligt detta mål har Trafikverket åtagit sig att minska koldioxidavtrycket med ca 150 000 
ton under 2012. I nuläget finns dock inga trafikverksövergripande styrkortsmål uppsatta 
för minskning av energianvändning eller klimatgasutsläpp relaterade till 
investeringsverksamheten ur ett livscykelperspektiv. Däremot har verksamhetsområde 
Stora Projekt (PR) satt upp ett eget styrkortsmål för åtgärder i investeringsverksamheten 
som minskar energianvändningen och/eller CO2-utsläpp, om 30 000 ton för 2012.  

Med målformuleringar med allt tydligare bäring på att minska energianvändning och 
klimatpåverkan i byggande, drift och underhåll av infrastruktur, finns en allt större 
efterfrågan på att kunna: 

• Sätta kvantifierbara mål 

• Identifiera åtgärder för måluppfyllelse (besparingspotentialer) 

• Beskriva hur en besparing kan räknas hem 
 

För att kunna uppnå detta behöver metoder utvecklas för att på ett systematiskt och 
effektivt sätt identifiera och beräkna effekter av effektiviseringsåtgärder i 
infrastrukturprojekt ur ett livscykelperspektiv. Men det finns också ett stort behov av att 
utveckla metoder för att bryta ned övergripande mål för klimat- och energieffektivisering 
på enskilda projekt för att det ska vara möjligt för projekten att bedöma vilka åtgärder 
som behövs för att uppnå målen och ta hänsyn till det i planering och projektering. 

Strategisk planering 
I regeringens proposition från 2008, Framtidens resor och transporter - infrastruktur 
för hållbar tillväxt. Prop. 2008/09:35, anges att beslutsunderlag i åtgärdsplanering bör 
omfatta även indirekta utsläpp från till exempel byggande, drift och underhåll: 

”I transportsystemets livscykel finns en rad indirekta energi- och miljöposter, t.ex. vid 
byggande, drift och underhåll av infrastrukturen. Ur energi- och utsläppssynpunkt är det 
stor skillnad på att bygga i tunnel, i bergsskärning, på höga bankar eller på plan mark. 
Mängden bergssprängning och massförflyttning kan påverkas genom val mellan olika 
infrastrukturlokaliseringar, tekniska standarder, geometrisk utformning m.m. 
Energiåtgång och utsläpp i samband med drift och underhåll påverkas också av val som 
görs i de tidiga planeringsskedena. Energieffektiviseringar vid byggande och drift av 
infrastrukturen kan därför ge ett väsentligt bidrag till minskade utsläpp av växthusgaser. 
Beslutsunderlag i åtgärdsplaneringen bör därför omfatta även dessa aspekter.” 
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”Regeringen bedömer att Vägverket och Banverket i samarbete med 
anläggningsbranschen bör ta fram ett utvecklingsprogram för energieffektivare 
infrastrukturhållning.” 

I underlaget till den gällande nationella transportplanen för 2010 – 2021 fanns inte 
klimatbelastning och energianvändning för infrastrukturens livscykel beaktat i vare sig 
de samhällsekonomiska kalkylerna eller de samlade effektbedömningarna för ingående 
åtgärder eftersom det i dagsläget inte fanns effektsamband identifierade för de 
miljöaspekterna vid utarbetandet av planen. Detta fick Trafikverket kritik för från 
regeringen. Dåvarande Vägverket lät då Statens väg- och transportforskningsinstitut, 
VTI, göra en översiktlig effektbedömning i efterhand vilken finns redovisad i 
effektbedömningen för den fastställda planen. Regeringen förväntar sig att 
infrastrukturens effekter ska vara inkluderade i effektbedömningar av den nationella 
transportplanen för 2014 – 2025 som ska tas fram under 2012 – 2013. Det finns av den 
anledningen ett starkt behov av att ta fram de effektsamband som är nödvändiga för att 
beskriva infrastrukturens effekter på en detaljeringsnivå som är lämplig för den 
strategiska planeringen. På liknande sätt har regeringen i Norge ställt krav på att det ska 
tas fram en ”miljöbudget” för större väg- och järnvägsprojekt som ingår i deras 
nationella transportplan.  

I Trafikverkets långsiktiga strategiska planering har man utvecklat en metod för 
miljöbedömning av transportplaner på övergripande strategisk nivå för att integrera 
miljöhänsyn i transportplaner så att en hållbar utveckling främjas. Processen för 
miljöbedömning av transportplaner ska inte förväxlas med 
miljökonsekvensbedömningar, som är en process för prövning av enskilda objekt, eller 
miljökonsekvensbeskrivning, som är en dokumentation och presentation av resultat från 
en miljökonsekvensbedömning. 

I metoden för miljöbedömning finns bedömningsgrunder för betydande miljöpåverkan 
framtagna för ett antal miljöaspekter som ska täcka in de nationella miljökvalitetsmålen. 
När det gäller behov av underlag baserat på LCA är det främst energianvändning och 
påverkan på klimat som är aktuella miljöaspekter, och de hanteras i 
bedömningsgrunderna för Klimatfaktorer. För indikatorn Planens betydelse för 
energianvändning i infrastrukturhållningen anges att: 

• Negativ betydande miljöpåverkan uppstår om planen leder till förändringar i 
infrastrukturen som resulterar i ökad energianvändning ur ett 
livscykelperspektiv med > 1%.  

• Positiv betydande miljöpåverkan uppstår om planen leder till förändringar i 
infrastrukturen som resulterar i minskad energianvändning ur ett 
livscykelperspektiv > 1%. 

Tanken är att förslaget till plan ska analyseras m.a.p. åtgärder som syftar till minskad 
energianvändning vid byggande, drift och underhåll av infrastruktur utifrån det 
Trafikslagsövergripande planeringsunderlaget för begränsad klimatpåverkan. Metoder 
som föreslås för uppföljning är: 

• Mätning av bränsleanvändning i entreprenader 

• Handledning för beräkning av energieffektivisering och förändrade CO2

Utvecklingsbehov som lyfts i bedömningsgrunderna är: 

-utsläpp, 
version 3.0. 
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• Efterkalkyl bör kompletteras med CO

• Förbättring av efterkalkyl överlag 

2 

• LCA-verktyg med schabloner för energianvändning vid nybyggnad, drift och 
underhåll av infrastruktur. 

Samhällsekonomiska kalkyler och samlad effektbedömning 
Redan innan uppstart av denna förstudie fanns en insikt om att trafikens indirekta 
utsläpp, i byggande, drift & underhåll av infrastrukturen, inte kommer att påverka den så 
kallade nettonuvärdeskvoten5

Vi har ändå ansett det vara en principiellt viktig ståndpunkt att klimatpåverkan från 
infrastrukturhållning ska integreras i den samhällsekonomiska kalkylen. Argumenten för 
det är bl.a. att det är ett prioriterat förbättringsområde för Trafikverkets verksamhet och 
för att åstadkomma en mer komplett beskrivning av transporters klimatpåverkan som ett 
underlag för samhällsekonomisk analys. Det finns också andra effekter som inkluderas i 
den samhällsekonomiska kalkylen men som har en marginell påverkan på NNK. Det är 
således inget hållbart argument för att inte ta med infrastrukturens klimatpåverkan i 
kalkylerna. Påverkan på NNK är dessutom helt relaterad till den ekonomiska 
värderingen av en effekt. Så om värderingen av utsläpp av klimatgaser i framtiden höjs i 
förhållande till andra effekter kan betydelsen öka.  

 (NNK) i särskilt hög grad om de inkluderas i de 
samhällsekonomiska kalkylerna för projekt. Trafikens direkta utsläpp, som står för 
merparten av transporternas totala utsläpp av klimatgaser, inkluderas och värderas i de 
samhällsekonomiska kalkylerna men påverkar trots det normalt inte NNK nämnvärt på 
grund av en högre värdering av restidsvinster, olycksrisker m.m.  

Oavsett om infrastrukturens klimatpåverkan inkluderas i den samhällsekonomiska 
kalkylen eller inte finns ett stort värde att ta med klimatpåverkan i den 
samhällsekonomiska analysen och den samlade effektbedömningen, det vidare 
begreppet i vilken kalkylen ingår som en del. Dels för att infrastrukturens 
klimatpåverkan i absoluta tal kan utgöra en mycket stor post och där det kan skilja 
mycket mellan alternativ vilket potentiellt skulle kunna vara avgörande för val av 
lösning. Dels för att det kan vara intressant att lyfta fram återbetalningstider, t.ex. att det 
tar ett visst antal år innan en järnväg börjar betala sig i termer av nettominskningar av 
klimatgasutsläpp.  

Fysisk planering 
I beskrivningen av den fysiska planeringsprocessen i avsnitt Fysisk planering framgår att 
infrastrukturens klimateffekter oftast inte tas med i miljöbedömningar för projekt i olika 
skeden. För att regelmässigt kunna inkludera denna behöver följande underlag tas fram: 

• Effektsamband för infrastrukturens klimatbelastning 

• Riktlinjer för hur klimatbelastningen ska beskrivas och vägas mot andra 
miljöaspekter i miljöbedömningar för olika skeden 

• Arbetssätt för hur uppgifter om infrastrukturens klimatbelastning ska föras över 
mellan skeden 

 

                                                           
5 (Nytta – kostnad)/kostnad 
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Det är dock stor skillnad på detaljeringsgraden i det underlag som finns tillhands för att 
göra miljöbedömningar i de olika skedena. Detsamma gäller för vilket underlag som 
finns tillgängligt för att kunna göra såväl kostnadskalkyler som klimatkalkyler i de olika 
skedena. I tabell 5 åskådliggörs detta i Trafikverkets riktlinjer för 
anläggningskostnadskalkyler för projekt i olika skeden. 

 
Tabell 5. Riktlinjer för anläggningskostnadskalkyler i olika skeden. Hämtat från Trafikverkets 
Kalkylhandledning Väg och Bana. 

 

I enlighet med sållningsprincipen måste även ambitionen när det gäller klimatkalkyler 
anpassas till vad som går att hantera i respektive skede. Eftersom projektkostnad är ett 
tungt vägande beslutsunderlag i planeringen är det svårt att tänka sig att det går att ha 
högre ställda ambitioner när det gäller klimatkalkylers detaljeringsgrad än för 
kostnadskalkyler. Klimatkalkyler för olika skeden bör därför anpassas till den typ av 
underlag som används för kostnadskalkylerna enligt tabellen ovan. För att genomföra 
klimatkalkyler behövs uppgifter om vilka mängder av material (som stål, betong, 
stenkross etc.) och processer (som borrning, transporter, sprängning etc.) som används i 
ett projekt. Utöver det behövs också uppgifter om emissionsfaktorer för klimatgaser och 
energianvändning för de använda materialen och processerna. En översiktlig beskrivning 
av behov av underlag för klimatkalkyler i olika skeden redovisas nedan och 
sammanfattas i Tabell 6. 

Förstudie 

I förstudieskedet finns inga detaljerade uppgifter om resursbehov och liknande att tillgå 
för byggande av infrastruktur. Och det kan även i det skedet vara aktuellt med vägande 
av effektiviseringsåtgärder mot nybyggnadsåtgärder, enligt fyrstegsprincipen som 
beskrivs under Strategisk planering. 

Det behövs därför schabloner för material- och processmängder för ”typlösningar” av hel 
infrastruktur. T.ex. normal riksväg, motorväg, enkelspårsjärnväg etc. Dessutom behövs 
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generella emissionsfaktorer för material och processer som speglar normal tekniknivå 
och geografisk representativitet. 

Järnvägsutredning/vägutredning 

Beslut i utredningsskedet om terrängkorridor och teknisk standard (exempelvis vägtyp, 
överdäckning eller tunnel) ger förutsättningarna för arbetet i planskedet med att 
detaljutforma anläggningen. För att det ska gå att utvärdera alternativa lokaliseringar 
och ta beslut krävs i vissa fall att tekniska lösningar och utformningar översiktligt 
studeras redan i utredningsskedet.  

På samma sätt som i förstudien behövs fortfarande schabloner för hel infrastruktur, men 
de behöver även kunna kombineras med schabloner för anläggningsdelar som bro, 
tunnel etc. Även i detta skede behövs generella emissionsfaktorer. 

Järnvägsplan/arbetsplan 

I planskedet handlar alternativstudier om placeringen av sträckningen och anpassningar 
till omgivande närmiljö. Olika alternativ för utformningen av projektet ingår också. Det 
kan gälla val av brotyp, planskildhet över eller under vägen eller järnvägen och 
materialval samt olika sätt att åtgärda negativa miljöeffekter som inte har kunnat 
undvikas, till exempel bullerskydds åtgärder.  

I detta skede börjar det finnas ett relativt detaljerat underlag för den planerade 
lösningen, och detaljprojektering för vissa delar kan ha påbörjats. Schabloner för 
anläggningsdelar är användbara även i detta skede men kan kombineras med 
sammanställningar av mängder och processer baserade på den mängdförteckning som 
tas fram i projekteringen. Även i detta skede behövs generella emissionsfaktorer. 

Bygghandling 

I bygghandlingen och i byggskedet ska planens ambitioner och krav på miljöanpassning 
säkerställas. Det är därför särskilt kritiskt att kunskap förs över mellan planskede och 
byggskede. Tekniska lösningar och miljöåtgärder detaljprojekteras under arbetet med 
bygghandlingen. 

Bygghandlingen innehåller en detaljerad mängdförteckning för alla de byggdelar 
projektet omfattar. Ur denna kan en sammanställning av de mest relevanta material- och 
processmängderna tas fram som ett underlag till klimatkalkyl. För de flesta material och 
processer behövs generella emissionsfaktorer, men i vissa fall kan detaljerade val av 
material eller processer göras för att reducera klimatpåverkan eller energianvändning. I 
sådana fall finns ett behov av specifika emissionsfaktorer för dessa material eller 
processer. 

Byggskede 

När byggandet är klart kan en efterkalkyl för klimat och energi göras baserat på en 
sammanställning av de mest relevanta material- och processmängderna utifrån 
mängdsammanställningen för den utförda anläggningen. För emissionsfaktorer kan det 
finnas ytterligare behov av specifika emissionsfaktorer, utöver de generella, för val som 
gjorts under byggskedet.  
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Drift och underhåll 

Vid byggandet av infrastruktur kan material eller tekniska lösningar ha valts för att 
minska klimatpåverkan under drift- och underhållsfasen, t.ex. energieffektivare fläktar i 
biltunnel. Det är då viktigt att det finns information om detta som kan följas upp så att 
anläggningen drivs och underhålls på tänkt sätt så att inte ett dåligt underhåll försämrar 
en tänkt klimateffektivisering. På samma sätt måste det finnas dokumenterade specifika 
emissionsfaktorer för material som valts för klimateffektivisering så att man kan 
säkerställa att klimatprestanda bibehålls även vid utbyte av material. 

 
Tabell 6. Behov av underlag för LCA-kalkyler för klimat och energi i olika skeden. 
 
Skede Mängddata för material och 

processer 
Emissionsfaktorer för 
material och processer 

Förstudie • Schabloner för hel 
infrastruktur 

• Generella 

Utredning • Schabloner för hel 
infrastruktur 

• Schabloner för 
anläggningsdelar  

• Generella 

Plan  • Schabloner för 
anläggningsdelar  

• Mängdsammanställning 
från projektering plan 

• Generella 

Bygghandling • Mängdsammanställning 
från projektering 
bygghandling 

• Generella 
• Ev specifika från 

föreskrivna 
material eller 
processer 

Byggskede • Mängdsammanställning 
från utförd anläggning 

• Generella 
• Ev specifika från 

användamaterial 
eller processer 

Drift och underhåll • Uppföljning • Uppföljning 
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Sammanfattning av behov för målstyrning inom Trafikverket 
 

Vi anser att Trafikverket har behov av: 
 
• Metoder för att systematiskt och effektivt kunna identifiera och beräkna effekter av 

effektiviseringsåtgärder i ett livscykelperspektiv.  
• Metoder för att bryta ned övergripande mål för klimat- och energieffektivisering på 

projektnivå. 
• Effektsamband för att beskriva infrastrukturens klimatpåverkan i den strategiska och 

fysiska planeringen. 
• Riktlinjer för hur klimatbelastning ska beskrivas och vägas mot andra miljöaspekter i 

miljöbedömningar i olika skeden av den fysiska planeringen. 
• Arbetssätt för hur uppgifter om infrastrukturens klimatbelastning ska föras över mellan 

skeden. 
• Anpassning av klimatkalkyler till de underlag som används för 

anläggningskostnadskalkyler. 
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Befintliga metoder och koncept för klimatkalkyler 
Nedan presenteras de tillvägagångssätt för klimatkalkyler som definierats utifrån 
kombinationen litteraturstudie, i dialogform med enskilda experter samt workshop. 
Matrisen har fungerat som input i arbetet med att identifiera olika övergripande 
strategier för hur Trafikverket skulle kunna gå tillväga för att generera klimatkalkyler 
inom planeringsprocessen. I tabellen nedan sammanfattas dessa alternativ. 

Det finns flertalet varianter för hur Trafikverket skulle kunna gå tillväga för att generera 
klimatkalkyler i planeringsprocessen.  

Ett tänkbart tillvägagångssätt är att använda verktyg som kopplas till projektkalkyler. 
Anavitor är ett exempel på ett sådant kommersiellt tillgängligt verktyg. Det utnyttjar 
dataflöden som i alla fall tas fram i projekteringsprocesser och gör LCA utifrån dessa 
med kvalitetssäkrad metodik. Verktyget är tänkt att kunna användas av en icke-LCA-
expert och är i nuläget främst anpassat för större företagsorganisationer såsom Skanska 
och NCC. Verktyget är inte integrerat med någon form av samhällsekonomisk kalkyl. Om 
Trafikverket skulle vilja använda Anavitor i planeringsprocessen krävs en anpassning till 
de underlag och verktyg som används där, framför allt för de tidigare skedena.  

Det finns också verktyg som tar ett helhetsgrepp på klimatkalkylen i den bemärkelsen att 
kalkylen beaktar såväl infrastrukturens som trafikeringens effekter. Ett exempel är det 
LCA-baserade utvärderingsverktyget och planeringsstödet JouleSave. Detta verktyg 
fungerar dock endast ihop med ett projekteringsverktyg som heter Bentley MX Road. 
Verktyget kräver likt Anavitor-konceptet anpassning för att kunna användas under de 
tidigare skedena i Trafikverkets planeringsprocess. Verktyget används i nuläget inte i 
Sverige.   

Om integration önskas med samhällsekonomisk kalkyl kan man tänka sig ett alternativ 
att utveckla klimatmoduler i befintliga verktyg för kostnads-nyttoanalyser. Här är norska 
Vegvesendets (Norges motsvarighet till Vägverket) förfarande ett gott exempel. I deras 
mest använda verktyg för kostnads-nyttoanalyser, EFFEKT, har de utvecklat och 
integrerat en metod (modul) för att beräkna energiförbrukningen och utsläpp av 
växthusgaser för vägprojekt.  

Ett ytterligare alternativ för Trafikverket skulle kunna vara att utveckla ett eget verktyg 
för integrerade LCA-kalkyler. Uppenbara fördelar med ett sådant förfarande är att 
Trafikverket ges full kontroll på kalkyleringsprocessen samt att verktyget kan 
skräddarsys för egna behov. Samtidigt är det rimligt att anta att utvecklingskostnaderna 
skulle kunna vara omfattande.  

Det skulle även vara möjligt för Trafikverket att backa tillbaka ett steg, dvs. att överlåta 
kalkylen till extern utförare men underlaget tas fram på egen hand. Det här skulle 
innebära att upprätta en egen schablondatabas, inkl. egen databas för emissionsfaktorer. 
Här går det att dra nytta av redan befintliga verktyg samtidigt som Trafikverket kan 
garantera jämförbarhet mellan kalkyler oavsett utförare. Men det går också att backa 
ytterligare ett steg vilket innebär att låta allt utvecklingsarbete av underlag ske hos 
externa utförare och att Trafikverket enbart agerar kravställare.  

Ett extremt scenario som enbart tagits med som en ytterlighet är att lämna fältet fritt, 
dvs. att inte ha någon som helst styrning över klimatkalkyler i Trafikverkets 
planeringsprocess, utan enbart kräva ATT sådana görs. Det är ju att göra det enkelt för 
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sig, men nackdelar som att inte ha kontroll, inte få jämförbara resultat, risken att bli 
beroende av enskild aktör m.m. är uppenbara.  

I tabellen nedan sammanfattas för- och nackdelar med beskrivna alternativ.  

 
Tabell 7. Alternativa strategier för att genomföra klimatkalkyler inom Trafikverkets 
planeringsprocess samt för- och nackdelar med dessa. Delvis baserade på verktyg/metoder som 
presenterades vid en av projektets workshop (se Appendix 2 – Workshop 1: Användande av LCA 
i planering och projektering av infrastrukturprojekt).  
 

Alternativ Fördelar Nackdelar 

Befintligt verktyg, möjligt att 
koppla till projektkalkyler, 
fristående från samh. ek. 
kalk.  (Anavitor) 

 Färdigt koncept för alla 
skeden 

 Används av branschen 
 Kvalitetssäkrad miljödata 
 Direkt anpassning till 

TRV:s behov 

 Beroende av leverantör 
 Ev. dyrt 
 Anpassning fortfarande 

nödvändig 
 I dagsläget inte anpassat till 

”lekman” 

Befintligt koncept, ej kopplat 
till projektkalkyler, integrerat 
i samh. ek. kalk.  (EFFEKT) 

 Direkt kopplad till 
samh.ek.kalk. 

 Genererar klimatkalkyl 
automatiskt 

 Obefintlig risk att det inte 
används 

 Omfattande 
mjukvaruutveckling krävs 

 Låst till tidiga faser 
 Sämre transparens 

Befintligt koncept, direkt 
kopplat till projektkalkyler, 
fristående från samh. ek. 
kalk. (JoulsSave+MXroad) 

 Helhetsperspektiv där även 
trafikens effekter 
inkluderas 

 Genererar klimatkalkyl 
automatiskt 

 Kan användas i alla 
skeden 
planeringsprocessen 

 Används ej i Sverige 
 Svårbedömd 

utvecklingskostnad 
 

Egenutvecklat verktyg för 
integrerade LCA-kalkyler  

 Full kontroll 
 Direkt anpassning till 

TRV:s behov 

 Utvecklingskostnader för 
verktyg (relativt billigt i tidiga 
skeden med ”enkla snurror”) 

Egen schablondatabas, inkl. 
egen databas för 
emissionsfaktorer men 
lämnar fältet fritt för val av 
metod/verktyg 

 Hög kontroll 
 Direkt anpassning till 

TRV:s behov 
 Klimatkalkyl kan baseras 

på befintliga verktyg 

 Ej integrerad lösning 
 Granskningsprocess krävs 

Kravställare - endast ange 
tydliga krav på hur 
klimatkalkyler ska tas fram 

 Enkelhet, ”Ryggen fri” 
 Ev. uppmuntrar till 

utveckling av verktyg 

 Dålig kontroll 
 Omfattande 

granskningsprocess 

Ingen samordning, lämna 
fältet fritt 

 Enkelt  Ej jämförbart kalkylresultat 
 Dålig kontroll 
 Risk att enskild aktör styr 

utvecklingen 

 

Alternativen i tabellen ovan har legat till grund för de diskussioner som föregått 
framtagande av rekommendationer som återfinns i kap. 9.  
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Rekommendationer för implementering av 
klimatkalkyler inom Trafikverket 
Denna del av rapporten innehåller förslag på riktlinjer för i vilka projekt och för vilka 
delar av planeringsprocessen som klimatkalkyler ska göras samt om klimatkalkyler bör 
göras i olika omfattningar på grund av projektens storlek etc. Inledningsvis ges en 
överblick över de övergripande principer som bör vara utgångspunkter vid 
implementering i Trafikverkets organisation.  

I Figur 9 nedan beskrivs översiktligt ett förslag till arbetssätt för att på ett systematiskt 
och strukturerat sätt inkludera klimatkalkyler i den fysiska planeringsprocessen för 
infrastrukturprojekt.  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figur 9. Översiktligt förslag till arbetssätt för att på ett systematiskt och strukturerat sätt 
inkludera klimatkalkyler i den fysiska planeringsprocessen för infrastrukturprojekt. En mer 
detaljerad processbild återfinns i Appendix 5 - Översiktligt förslag till arbetssätt där 
arbetsbetssättet utgår ifrån hur den nya planeringsprocessen förväntas se ut från 1 januari 
2013.   
  

Planeringsskede X 

Komponenter från 
anläggningskostnadskalkyl 

Schabloner för mängder & 
Emissionsfaktorer 

Klimatkalkyl 

Användning i:  
1. Miljöstyrning 
2. Samhällsekonomisk kalkyl,  
3. Samlad effektbedömning 
4. Kunskapsuppbyggnad 
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De grundläggande beståndsdelarna i arbetssättet är: 

 

Steg 1 En klimatkalkyl ska göras för de alternativ som studeras i varje skede i den 
fysiska planeringsprocessen. 

Steg 2 Klimatkalkylen ska vara baserad på underlaget till 
anläggningskostnadskalkyler som tas fram i planering och projektering. 

Det ska finnas en struktur för att sammanställa underlaget till 
anläggningskostnadskalkylerna som input till klimatkalkylerna. 

Steg 3 Det ska finnas schabloner för mängdsammanställningar för material och 
processer med olika detaljeringsgrad beroende på skede. 

Det ska finnas fastställda emissionsfaktorer för de viktigaste materialen och processerna. 

Steg 4 Baserat på ovan givna förutsättningar ska klimatkalkyler kunna genereras 
med valfritt LCA-verktyg. 

Steg 5 Resultatet från genomförda klimatkalkyler ska kunna användas i såväl 
miljöstyrning (MKB, miljöprogram för byggskede, upphandlingskrav m.m.) som 
samhällsekonomisk kalkyl och samlad effektbedömning i både den fysiska och 
strategiska planeringen.  

Resultat från klimatkalkyler som görs efter slutfört byggskede (efterkalkyl) ska återföras 
på ett strukturerat och regelbundet sätt för kunskapsuppbyggnad och uppdatering av 
mängdschabloner och emissionsfaktorer. 

Rekommenderat tillvägagångssätt för klimatkalkyler 
Genomgången av metoder och koncept för klimatkalkyler har visat att det finns många 
goda exempel på arbetsätt, arbetsformer, verktyg och modeller för att utföra klimat- 
och/eller energikalkyler på anläggningssidan. Då jämförbarhet mellan projekt väger 
tungt för Trafikverket - då i meningen att kunna fatta välgrundade beslut för vilka 
prioriteringar som ska göras - tror vi att Trafikverket ska vara den som sätter 
förutsättningarna för klimat- och energikalkylerna, men att det står utföraren av kalkyler 
fritt att välja vilken/vilka modeller/verktyg som ska användas. Detta oavsett om 
genomförandet av klimatkalkyler hamnar hos Trafikverket eller entreprenör beroende på 
skede och entreprenadform.    

I praktiken handlar vårt förslag om att slå fast förutsättningar för vilka mängdschabloner 
samt emissionsfaktorer för material och processer som ska ligga till grund för 
klimatkalkylen i respektive projektskede. Därtill föreslås framtagande av kompletterande 
kriterier för hur klimatkalkylerna t.ex. ska redovisas.  

I figuren nedan illustreras vår rekommendation för att ta fram klimatkalkyler genom 
hela planeringsprocessen, som garanterar att kalkylresultaten kan användas för 
rättvisande jämförelser mellan olika projekt.  
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Figur 10. Illustration över förslag på arbetsätt som Trafikverket rekommenderas att anamma i 
arbetet med framtagandet av klimatkalkyler. Förfarandet möjliggör jämförbarhet mellan olika 
projekt och alternativ genom hela planeringsprocessen. Figuren återfinns mer högupplöst i 
Appendix 6 – Illustration över förslag på arbetsätt . 
 

Den svarta boxen som ringar in byggskedet illustrerar att det för den fasen redan finns 
kalkylförutsättningar satta inom det internationella EPD-systemet. 

Det föreslagna arbetssättet innebär att Trafikverket lämnar fältet fritt för utförare att 
använda valfritt verktyg så länge som förutsättningarna följs. Därmed ges ingen 
omedelbar fördel till enskilda entreprenörer samtidigt som Trafikverket undviker 
sårbarheten med att vara knuten till enskilda verktyg/modeller/modellutvecklare.  

Således 
rekommenderas Trafikverket dra nytta av detta och inte uppfinna hjulet på nytt.   

Erfarenheter visaratt det är viktigt att hitta ett systematiskt och strukturerat arbetssätt 
för datainsamling för att hålla kostnaderna nere (se Kostnadseffektiva 
livscykelanalyser). Baserat på detta rekommenderar vi: 

• Utgå från befintliga data för mängder och processer i infrastrukturprojekt som 
genereras i planerings- och projekteringsarbetet, dvs. samma underlag som 
används för anläggningskostnadskalkyler  

• Ta fram struktur för hur information från projektering ska sammanställas för 
olika detaljeringsnivåer 

• Fastställ vilka emissionsfaktorer som ska användas 

• Ta fram fördefinierade förutsättningar och format för analyser och 
resultatpresentation. 

 

För att mängdschabloner ska kunna tas fram på ett rationellt sätt i anslutning till 
kostnadskalkyler bör Trafikverket initiera ett arbete för att specificera och strukturera 
den information som behövs från underlaget till kostnadskalkylerna. En sådan struktur 
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bör utgå från detaljerade mängdförteckningar baserade på AMA-koder6

• Upprätta bruttolista för önskvärda komponenter utifrån kalkylriktlinjer 

 och utifrån 
dessa specificera vilka poster i mängdförteckningarna som är viktigast att ta med och 
vilka processer kopplat till dessa som bör inkluderas. Baserat på en sådan grundstruktur 
kan sedan grupper av mängdposter och processer läggas ihop till olika 
aggregeringsnivåer för att få fram schabloner för mängder och processer för byggdelar 
och hela anläggningsdelar som t.ex. tunnel, bro etc. I praktiken föreslås följande 
tillvägagångssätt:  

• Upprätta struktur för mängd- och processammanställningar baserade på AMA-
koder och aggregeringsnivåer för byggdelar och anläggningsdelar 

• Identifiera och samla in data som krävs för att hantera drift och underhåll. T.ex. 
att ta hänsyn till olika komponenters livslängder.  

• Upprätta specifikation om vilken information som bör finnas för komponenterna 
(metadata) 

• Upprätta schabloner enligt 2. och 3. baserat på befintliga sammanställningar 
från genomförda infrastrukturprojekt, VTI,  entreprenörer , ETSI och andra 
svenska och europeiska projekt m.m. 

• Ta fram schabloner för komponenter som saknas enligt steg 1 

• Beslut om former för ägande och förvaltning av schablondatabas 

• Upprätta databas 
 

Urvalet av emissionsfaktorer bör vägledas av ISO 14041-seriens krav på datakvalitet (se 
Appendix 4 - Krav på datakvalitet enligt SS-EN ISO 14040, Miljöledning – 
Livscykelanalys: Principer och struktur). Dessa minimikrav och anvisningar är allmänt 
accepterade och vedertagna och bör fungera som ett värdefullt stöd för att göra ett 
rationellt urval av data. I praktiken föreslås följande tillvägagångssätt i valet av 
emissionsfaktorer: 
   

• Upprätta bruttolista för vilka material och processer som emissionsfaktorer ska 
tas fram för, baserat på litteraturgenomgång. Utgångspunkten bör vara de 20 
material som står för störst klimatpåverkan i Trafikverkets verksamhet.  

• Bestämma teknisk och geografisk representativitet. T.ex. europeiskt medel och 
nordisk elmix.  

• Bestämma kvalitetskrav för data som ska tas fram 

• Upprätta specifikation om vilken information som bör finnas om 
emissionsfaktorerna (metadata). T.ex. tidsrelaterad täckning (den önskade 
åldern på data och minsta tidsperiod under vilken data bör vara insamlade), 
teknisk täckning (t ex viktade medelvärden av den verkliga processmixen, bästa 
tillgängliga teknik eller sämsta fungerande enhet). 

                                                           
6 AMA står för Allmän Material- och Arbetsbeskrivning. Här finns tusentals beskrivningar av väl beprövade 
tekniska lösningar för olika konstruktioner. Beskrivningarna används för att effektivt dokumentera och 
kommunicera genom hela byggprocessen. Från anbudshandling till färdiga bygghandlingar.  
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• Urval av data som uppfyller satta krav. T.ex. från IVL-miljödata, Ecoinvent, TRV 
internt (asfalt) m.m. 

• Beslut om former för ägande och förvaltning av databas för emissionsfaktorer. 

• Upprätta databas i lämpligt format utefter omfattning, komplexitet och behov av 
tillgänglighet. ”Databas” kan i sin enklaste form här t.ex. utgöras av 
sammanställning i Excel-format som uppdateras och görs tillgänglig i gällande 
version. 

 

Ett tredje ben i vår rekommendation är att Trafikverket bör upprätta kompletterande 
riktlinjer för hur en klimatkalkyl ska utföras och användas,. En handledning för hur 
klimatkalkyler ska utföras bör tas fram. En sådan bör bl.a. innehålla riktlinjer för 
avgränsningar, datakvalitet, datainsamling och kriterier för rapporteringsformat. 
Förutom att styra upp hur en klimatkalkyl ska genomföras behöver man även ta fram 
arbetssätt för att tolka klimatkalkylen och för att utifrån den tolkningen kunna: 

• identifiera besparingspotentialer av olika förbättringsåtgärder,  

• sätta kvantifierbara mål relaterat till förbättringsåtgärder, samt 

• beskriva hur uppsatta mål kan följas upp. 
 

Sammanfattningsvis är syftet med det föreslagna arbetssättet att skapa jämförbara 
klimatkalkyler för infrastrukturprojekt, som inkluderar de mest betydande 
påverkansfaktorerna utan att utge sig för att vara heltäckande. Det finns en risk att 
drunkna i arbete och administration om man ger sig in i ett arbete med att bygga upp en 
databas för mängdschabloner och emissionsfaktorer med ambitionen att vara 
heltäckande. Trafikverket bör därför noggrant analysera vilken omfattning och 
detaljeringsgrad som bedöms vara tillräcklig för att uppnå syftet innan man startar 
arbete med att bygga upp databaser.  

Förhållningssätt till ISO-standarden för LCA 

I princip alla livscykelanalyser som företas förhåller sig på ett eller annat sätt till 
ISO14040-serien vilket är en standard som täcker livscykelanalysstudier (LCA) och 
livscykelinventeringsstudier (LCI). En LCA-studie innehåller enligt standarden fyra 
faser: 

• Definition av mål och omfattning 

• Inventeringsanalys 

• Miljöpåverkansbedömning, och 

• Tolkning 
 

Omfattningen, avgränsningen och detaljeringsgraden hos en LCA-studie beror på 
föremålet för och den avsedda användningen av studien. Djupet och vidden hos LCA-
studier kan skilja sig avsevärt åt beroende på målsättningen med varje enskild LCA-
studie.  
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Övergripande handlar standarden om hur minimikrav och anvisningar för hur en LCA-
studies omfattning ska definieras samt hur resultatet från en LCA-studie ska tolkas och 
tillämpas korrekt. Om klimatkalkyler genomförs för infrastrukturprojekt enligt föreslaget 
arbetssätt kan kalkylerna för varje enskilt skede ses som LCA:er som bör uppfylla ISO-
standarden. Det går också bra att uppfylla standarden för varje skede även om det kan 
skilja avsevärt i detaljeringsgrad när det gäller avgränsningar och datakvalitet mellan 
skeden. Det gör man genom att i LCA-studierna definiera förutsättningarna för t.ex. 
avgränsningar och datakvalitet. Sådana förutsättningar bör beskrivas för olika skeden i 
en handledning för klimatkalkyler som nämnts i föregående avsnitt.  

Eftersom syftet med att regelmässigt göra klimatkalkyler är att skapa en grund för att 
jämföra projekt med varandra, identifiera de största förbättringspotentialerna samt att 
skapa en bild av den totala påverkan från byggande, drift och underhåll med avseende på 
klimat och energi anser vi att bokförings LCA (se kap. Livscykelanalys - LCA) är det 
arbetssätt som bör användas, och som avses i rekommendationer i denna förstudie. 

I vilka projekt bör klimatkalkyler utföras i planeringsprocessen? 

På en övergripande nivå är livscykelanalyser för byggande, drift och underhåll av 
infrastruktur endast relevant att utföras för projekt kategoriserade enligt 
fyrstegsprincipens steg tre och fyra-åtgärder (ombyggnad & nybyggnation). Övriga 
åtgärder, så kallade steg ett- och två-åtgärder, medför per definition ingen eller 
försumbar påverkan på byggande, drift och underhåll av infrastruktur vilket gör att det 
inte motiverar utförande av en livscykelbaserad klimatkalkyl för infrastruktur. Däremot 
görs i planeringsprocessen för alla typer av åtgärder en bedömning av åtgärdernas 
klimatpåverkan från trafikeringen  

Fysisk planering 
Enligt de argument som presenteras i kap. 0, varför infrastrukturens klimatpåverkan bör 
inkluderas i den samhällsekonomiska kalkylen, har det föranlett rekommendationen att 
klimatkalkyler alltid bör genomföras när krav finns på samhällsekonomisk analys, dvs. i 
projekt kategoriserade enligt fyrstegsprincipens steg tre och fyra-åtgärder (ombyggnad & 
nybyggnation), i projektets fysiska planeringsprocess.  

Strategisk planering 
Enligt kap. 5 i denna rapport kommer framtagande av en ny nationell transportplan att 
påbörjas under hösten 2012.  

Att beräkningar av klimatpåverkan från infrastrukturen tas med i denna 
åtgärdsplanering är viktigt, inte minst för att Trafikverket fått mycket kritik under 
tidigare åtgärdplaneringar för att inte ha med det och att det vore svårt att försvara om 
man inte tog med det nu heller. Det finns två alternativ för hur infrastrukturens 
klimateffekter kan bedömas med i den kommande åtgärdsplaneringen: 

• För respektive objekt som ingår urvalet för prioritering till planen. 

• Endast i den samlade bedömningen av planen i sin helhet. 
 

På sikt kommer det arbetssätt för klimatkalkyler som föreslås att medföra att det finns 
klimatkalkyler framtagna för projekt (som kan befinna sig i alla olika skeden) som ska 
inkluderas i åtgärdsplaneringen. Det kommer innebära att klimatpåverkan från 
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infrastrukturen kan tas med i den samlade effektbedömningen (SEB) för respektive 
projekt och kommer därmed att kunna påverka den faktiska prioriteringen mellan 
projekt, enligt punkt 1 ovan. På kort sikt inför den kommande åtgärdsplaneringen finns 
dock begränsade möjligheter att hinna ta fram klimatkalkyler för respektive objekt varför 
alternativ 2 rekommenderas. Nackdelen är att det inte påverkar prioriteringarna. 

I samband med strategisk planering, framför allt i det korta perspektivet inför 
kommande åtgärdsplanering, ser vi även att det kan behöva tas fram klimatkalkyler för 
infrastrukturprojekt på andra sätt än det långsiktiga arbetssätt som beskrivs här för 
fysisk planering. Det handlar om att ta fram kalkyler som svarar mot olika behov i den 
strategiska planeringen: 

• Göra kalkyler för omdebatterade/konfliktfyllda enskilda projekt för att skapa ett 
mer välunderbyggt underlag för diskussioner.  

• Kalkyler för den stora massan av projekt för att bedöma helheten av 
Trafikverkets verksamhet. 

 

Punkt 1 bör hanteras genom att först identifiera omdebatterade/konfliktfyllda projekt 
genom vad tidigare studier visat, och i nästa läge göra energi- och klimatkalkyler för 
dessa. Det kan t.ex. röra sig om stora komplexa vägprojekt som Förbifart Stockholm eller 
järnvägsprojekt med lång återbetalningstid, dvs. projekt där det tar lång tid att uppnå en 
nettominskning av utsläpp. Dessa kan förslagsvis identifieras genom tillvaratagande av 
resultat från tidigare publicerade studier på området. Till exempel har det visat sig att 
höghastighetsjärnväg kan ha en lång återbetalningstid (se Westin & Kågeson 2012). 
Sådana fakta är viktiga att uppmärksamma för möjligheten att fatta klimatriktiga beslut. 
Trafikverket rekommenderas att genomföra en litteraturöversikt för att fastställa vilka 
typer av projekt som är intressanta i sammanhanget.  

Punkt 2 bör hanteras genom att göra enskilda kalkyler för ett representativt urval av 
projekt, och för dessa ta fram nyckeltal för klimat/energi per investerad krona och skala 
upp för totala investeringsvolymer i åtgärdsplaneringen. Urvalsprocessen föreslås utgå 
från den struktur för att välja ut ett representativt urval av projekt som återfinns i 
nästkommande avsnitt.  

En annan faktor att ta hänsyn till är att det utöver de redan befintliga åtgärderna i 
gällande plan tillkommer ett antal nya projekt för åren 2022-2025. För dessa projekt, 
som alla antas befinna sig i ett tidigt skede i den fysiska planeringen, rekommenderas 
Trafikverket att fokusera på att ta fram klimat- och energikalkyler i enlighet med det 
långsiktiga arbetssätt som rekommenderas i denna förstudie. På det sättet lägger man en 
grund för att successivt och regelmässigt ta fram sådana kalkyler för alla nya projekt. 
  



 

 
 

 47 (74)  

I vilka projekt bör klimatkalkyler utföras efter slutfört byggskede? 

För projekt där byggskedet är slutfört föreslås att klimatkalkyl som efterkalkyl inte ska 
vara obligatoriskt för alla projekt, utan göras för projekt utifrån deras strategiska 
betydelse. Med strategiskt avses projekt som identifierats uppfylla en/eller fler av 
villkoren nedan: 

• Omfattande med bedömd stor klimatpåverkan 

• Omdebatterade/konfliktfyllda enskilda projekt 

• Bedömd stor effektiviseringspotential relativt alla projekt 

• Bedömd stor effektiviseringspotential i relation till projektstorlek 

• Representativt för sin typ och storleksklass 

• På annat sätt anses utgöra ett viktigt bidrag till kunskapsuppbyggande inom 
energi- och klimatfrågor i byggande, drift, och underhåll av infrastruktur.  

 

I dagsläget finns inget färdigt arbetsätt för att identifiera grupperingar av strategiska 
projekt som förslagits ovan. Vi föreslår dock att en sådan identifieringsprocess ska utgå 
från ett representativt urval av Trafikverkets projekt som tas genom en kombination av 
typ, komplexitet och investeringsvolym (se Tabell 8). Genom att identifiera respektive 
projekts energi- och klimatprestanda bör bilden framträda av mer eller mindre energi- 
och utsläppsintensiva projekt – som också kommer utgöra grunden i prioriteringen av 
strategiska projekt.  

 
Tabell 8. Förslag på övergripande struktur för att välja ut ett representativt urval av projekt. 
 
 Typ av projekt inom Trafikverket Storlek/komplexitet 

 Stort Mellan Litet 

Anläggning av ny väg/järnväg X X X 

Omläggning av väg/järnväg i ny sträckning X X X 

Ombyggnad av väg/järnväg X X X 

Drift av väg/järnväg7 X  X X 

 

Inom ovan nämnda projekttyper bör urvalet av projekt också sträva efter att så långt det 
är möjligt efterlikna något slags medelobjekt vad gäller mixen av anläggningsdelar, dvs. 
andelen bank, bro, tunnel, överbyggnad respektive trafikplatser/bangårdar m.m. 

Definitionen av vad som är ett stort, mellanstort och litet projekt bör tydliggöras 
närmare innan urval görs. Organisatoriskt inom Trafikverket definieras Stora Projekt 
som projekt större än 4 mdkr, medan man inom Trafikverkets investeringsprocess 
definierar stora projekt som större än 120 mkr.  

                                                           
7 Till drift av väg/järnväg räknas servicearbeten, underhåll, förbättringsåtgärder, renhållning och andra 
åtgärder. 
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Vi föreslår även att klimatdeklarationer8 enligt det internationella EPD-systemet9

Det internationella EPD-systemet omges med hög trovärdighet och ska garantera en 
objektiv, jämförbar och trovärdig miljöinformation. Därför ska de alltid grundas i 
förutsättningar satta i produktspecifika regler (PCR)

 tas 
fram för det urval av projekt som föreslås.  

 10

Processen för klimatkalkyler genom planeringsprocessen 

 för infrastruktur, som tagits fram 
inom samma system. Det bör påpekas att systemets regelverk endast tillåter att 
miljövarudeklarera färdigställda projekt och inget annat.  

För att minimera risken att klimatkalkylen upplevs som ett ytterligare tidskrävande 
moment föreslår vi att klimatkalkylen hanteras som en integrerad del av 
anläggningskostnadskalkylen. Förutom att ett sådant tillvägagångssätt signalerar att 
klimatkalkylen bör ha en hög prioritet inom ett projekt, är det främsta skälet för ett 
sådant förfarande att verktyg som används för kostnadskalkyler innehåller information 
om processer för anläggningsarbeten, som t.ex. energianvändning vid schaktarbeten, 
elanvändning vid tunnelborrning etc. som också är relevant som input i energi- och 
klimatkalkyler. Därför kan man se elementen i anläggningskostnadskalkylen som ett 
slags ”facit” för vad som ska beaktas i energi- och klimatkalkylen i ett givet projektskede. 

Den ansvarige för kostnadskalkylen bör vara den som är mest lämpad att hantera 
klimatkalkylen då han/hon har god kännedom om de komponenter som kommer att 
ingå i en klimatkalkyl vilket underlättar förståelsen för den. Men detta förutsätter att ett 
verktyg tillhandahålls som är enkelt att förstå och hantera samt att det finns en 
stödfunktion om frågor/komplikationer uppstår. 

För tidiga skeden där krav finns på samhällsekonomisk kalkyl ser vi också ett värde i att 
utveckla ett enklare Excelverktyg som kalkylansvarig kan använda för att utföra 
klimatkalkylen. 

Vi tror också att det är viktigt att införa någon slags revisionsfunktion i organisationen 
för att regelbundet kontrollera att klimatkalkyler genomförs i enlighet med riktlinjer och 
att de görs på ett jämförbart sätt. Detta är inte relevant för projekt som åläggs att ta fram 
en miljövarudeklaration eftersom den tredjepartscertifieras innan godkännande.  

Systematiskt arbetssätt för klimat- och energieffektivisering 

WSP Environmental har av Trafikverket, verksamhetsområde Investering, fått i uppdrag 
att genomföra utvecklingsprojektet ”Utveckling/implementering av hållbarhetsmärkning 
av infrastrukturprojekt”. Projektet syftar till att: 

                                                           
8 Klimatdeklarationer är en vidareutveckling av miljövarudeklarationer. En miljövarudeklaration visar 
miljöpåverkan från en produkt eller tjänst under hela dess livscykel (Miljöstyrningsrådet 2012). 
9 Det internationella EPD®systemet har som huvudsakligt syfte att hjälpa och stödja organisationer som 
önskar kommunicera om varors och tjänsters miljöpåverkan på ett vetenskapligt accepterat, lättfattligt 
och trovärdigt sätt. För mer information: www.msr.se   
10 Produktspecifika regler, förkortas PCR, (Product Category Rules), utgör en form av vägledning för vilka 
regler som gäller när det gäller vid framtagning av data och andra underlag, hur beräkningar ska ske för 
att överföra denna information till miljöpåverkan samt hur denna information ska presenteras. För mer 
information: www.msr.se   

http://www.msr.se/�
http://www.environdec.com/�
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Utveckla system/arbetssätt för att för fokusområdena klimat/energi, farliga ämnen och 
biologisk mångfald kunna planera, styra och följa upp nivåer och förbättringsåtgärder i 
projekt av olika storlek samt att kunna rapportera måluppfyllelse mot regering och 
miljökvalitetsmål. 

Fokus har under första halvåret 2012 varit att ta fram en övergripande 
processbeskrivning för miljövarudeklarering och klimat- och energieffektivisering i 
projekt kallat Systematiskt arbetssätt för hållbarhetsdeklarering av 
infrastrukturprojekt. I arbetssättet ingår bl.a. en delprocess som kallas Klimat- och 
energieffektiviseringsprocess.  

Systematiskt arbetssätt för hållbarhetsdeklarering av infrastrukturprojekt är 
benämningen på det övergripande arbetssätt som WSP föreslår att Trafikverket bör 
arbeta enligt för att på ett strukturerat och kvalitetssäkrat sätt kunna planera, styra och 
följa upp nivåer och förbättringsåtgärder i projekt av olika storlek samt att kunna 
rapportera måluppfyllelse mot regering och miljökvalitetsmål, för i första hand 
fokusområdena klimat/energi, kemikalier och biologisk mångfald. Arbetssättet syftar till 
att ge riktlinjer för ansvarsfördelningen för genomförande av analyser i olika skeden av 
planerings- och projekteringsprocessen samt att säkerställa en effektiv överföring genom 
hela processen. Huvudprocessen anger grundläggande förutsättningar för HUR arbetet 
ska bedrivas i termer av ledningens ansvar, organisation, uppföljning etc. De 
underliggande delprocesserna anger VAD som ska göras för de olika 
hållbarhetsområdena.  

Utformningen av huvudprocessen är baserad på reglerna för en certifierad EPD-process 
enligt det internationella EPD-systemet. En certifierad EPD-process innebär att man har 
ett arbetssätt som granskats och godkänts av en ackrediterad granskare så att man kan ta 
fram certifierade EPD:er utan att varje enskild EPD behöver granskas och godkännas. 
Tanken är att arbetssättet för hållbarhetsdeklarering av infrastrukturprojekt generellt 
ska vara uppbyggt enligt samma struktur som den certifierade EPD-processen eftersom 
det ger en övergripande struktur som överensstämmer med internationella standarder 
för verksamhetsstyrning. Tanken är också att specifikt den del av arbetssättet som 
omfattar framtagande av EPD:er ska uppfylla kraven för en certifierad EPD-process. 
Trafikverket har i och med det ett certifierbart arbetssätt förberett för att ta fram EPD:er 
baserade på LCA för projekt på ett effektivt och kvalitetssäkrat sätt.  

Det föreslagna arbetssättet enligt Klimat- och energieffektiviseringsprocess går i korthet 
ut på att det för varje skede i planeringsprocessen för ett projekt upprättas klimat- och 
energikalkyler för aktuella alternativ. Ansvaret för framtagandet av dessa LCA-baserade 
klimat- och energikalkyler föreslår ligga på den som är ansvarig för 
anläggningskostnadskalkyler. Klimat- och energikalkylerna tolkas sedan med hjälp av 
stödjande dokument/verktyg, guideline, som ska beskriva möjligheterna till klimat- och 
energieffektivisering för olika möjliga val av lösningar som kan vara aktuella för det 
skede projektet befinner sig i. Syftet med denna tolkning är att identifiera vad som går 
att påverka i det aktuella skedet och vad som måste lämnas till senare skeden. Ansvaret 
för tolkningen föreslås ligga på den som är miljösamordnare/MKB-samordnare i 
projektet. Denna person bör ha en dialog med projekteringen så att klimat- och 
energikalkylerna kan finjusteras baserat på denna tolkning.  

Tolkningen av kalkylerna sammanställs i en sammanvägd bedömning för att användas 
som underlag för val av alternativ tillsammans med bedömningar för andra aspekter. 
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Denna tolkning är till för att identifiera vad som är stort och smått när det gäller utsläpp 
av klimatgaser och energianvändning i det aktuella projektet för gällande skede. Den 
sammanvägda bedömningen presenteras som en del i det miljödokument som utgör 
beslutsunderlag för aktuellt skede. Underlag för beslut om betydande miljöpåverkan för 
åtgärdsvalsstudie, och MKB för planläggningsprocessen. 

Som underlag för efterföljande skede upprättas ett program för klimat- och 
energieffektivisering som beskriver vilka åtgärder som inarbetats i beslutat 
åtgärdsalternativ och vilka frågor som återstår att utreda och hantera. Ett sådant 
program kan förslagsvis integreras i de gängse dokument som upprättas baserat på t.ex. 
MKB som styrande dokument för planering/projektering i efterfölande skede. 

Ajourhållande av mängdschabloner och emissionsfaktorer  

I dagsläget finns som beskrivet tidigare inget effektsamband som beskriver 
klimatpåverkan vid byggande, drift och underhåll av infrastruktur, men 
rekommendationen är att upprätta sådana. Effektsambandens grundstenar kommer att 
bestå av ett antal förutsättningar (mängdschabloner & emissionsfaktorer) som visar hur 
en klimatkalkyl är tänkt att utföras, vilket resultat som erhålls samt hur resultatet ska 
tolkas. På sikt finns behov av att hålla dessa data uppdaterade för att undvika att 
inaktuella data används. Trafikverkets ”Effektkataloger” avses fungera som en 
kunskapsbank för alla dem som i sin verksamhet behöver göra konsekvensbedömningar i 
form av samhällsekonomiska bedömningar och måluppfyllelseanalys av olika 
åtgärdsförslag. Vårt förslag är att mängdschablonerna och emissionsfaktorerna 
inkluderas i Effektkatalogerna och uppdateras i enlighet med de rutiner som finns för 
dem.  I detta ingår att upprätta en rutin för att samla in använda mängder och 
emissionsfaktorer för färdiga projekt på ett systematiskt sätt och att dessa används för 
att regelbundet uppdatera schablonerna. 

 

Sammanfattande rekommendationer – Klimatkalkyler 

Övergripande 

• Trafikverket rekommenderas att i planeringsprocessen alltid utföra 
klimatkalkyler för projekt där krav finns på samhällsekonomisk analys, dvs. i 
projekt kategoriserade enligt fyrstegsprincipens steg tre och fyra-åtgärder 
(ombyggnad & nybyggnation), i projektets åtgärdsvalsstudie och 
planläggningsprocess.  

• För projekt där byggskedet är slutfört, d.v.s. efterkalkyl, rekommenderas 
Trafikverket att utföra klimatkalkyl i form av klimatdeklaration (EPD) enbart för 
projekt av strategisk betydelse. Med strategiskt avses projekt som identifierats 
uppfylla en/eller fler av villkoren nedan: 

• Omfattande med bedömd stor klimatpåverkan 

• Omdebatterade/konfliktfyllda enskilda projekt 

• Bedömd stor effektiviseringspotential relativt alla projekt 

• Bedömd stor effektiviseringspotential i relation till projektstorlek 
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• Representativt för sin typ och storleksklass 

• På annat sätt anses utgöra ett viktigt bidrag till kunskapsuppbyggande inom 
energi- och klimatfrågor i byggande, drift, och underhåll av infrastruktur 

• Trafikverket rekommenderas att hantera klimatkalkyler som en integrerad del av 
anläggningskostnadskalkylen.  

• Trafikverket rekommenderas att låta ansvaret för utförande av energi- och 
klimatkalkyler i planeringsskedet ligga på ansvarig för 
anläggningskostnadskalkylen. Men detta förutsätter att ett verktyg tillhandahålls 
som är enkelt att förstå och hantera samt att det finns en stödfunktion om 
frågor/komplikationer uppstår. 

• För tidiga skeden där krav finns på samhällsekonomisk kalkyl ser vi också ett 
värde i att utveckla ett enklare Excelverktyg som kalkylansvarig kan använda för 
att utföra klimatkalkylen. 

• Trafikverket rekommenderas att ta fram en handledning för hur klimatkalkyler 
ska utföras. En sådan bör bl.a. innehålla riktlinjer för avgränsningar, 
datakvalitet, datainsamling och kriterier för rapporteringsformat.   

• Trafikverket rekommenderas att införa någon slags revisionsfunktion i 
organisationen för att regelbundet kontrollera att klimatkalkyler genomförs i 
enlighet med riktlinjer och att de görs på ett jämförbart sätt.  

• Vi rekommenderar att Trafikverket VO Samhälle samordnar fortsatt arbete med 
implementering av LCA i planering och projektering med det utvecklingsarbete 
för Hållbarhetsmärkning av infrastrukturprojekt som pågår inom VO 
Investering och beskrivs i Appendix 1 – Underlag till studien. 

• För tidiga skeden där krav finns på samhällsekonomisk kalkyl rekommenderar vi 
att ett enklare Excelverktyg tas fram som kalkylansvarig kan använda för att 
utföra klimatkalkylen. 

 

Framtagande av schabloner och emissionsfaktorer 

• Trafikverket rekommenderas att noggrant analysera vilken omfattning och 
detaljeringsgrad som bedöms vara tillräcklig för att uppnå syftet innan man 
startar arbete med att bygga upp databaser 

• Trafikverket rekommenderas att ta fram mängdsammanställningar för 
anläggningsdelar baserat på komponenter som används i kostnadskalkylerna. 
Arbetet innefattar att:  

• Upprätta bruttolista för önskvärda komponenter utifrån kalkylriktlinjer 

• Upprätta struktur för mängd- och processammanställningar baserade på AMA-
koder och aggregeringsnivåer för byggdelar och anläggningsdelar. 

• Identifiera och samla in data som krävs för att hantera drift och underhåll. T.ex. 
att ta hänsyn till olika komponenters livslängder. 

• Upprätta specifikation om vilken information som bör finnas för komponenterna 
(metadata).  
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• Upprätta schabloner enligt punkt 2 och 3 baserat på befintliga 
sammanställningar från infrastrukturprojekt, VTI, entreprenörer, ETSI och 
andra svenska och europeiska projekt m.m. 

• Ta fram schabloner för komponenter som saknas enligt steg 1 

• Beslut om former för ägande och förvaltning av schablondatabas 

• Upprätta databas 

• Trafikverket rekommenderas att fastställa vilka emissionsfaktorer som ska 
användas för material och processer. Urvalet av emissionsfaktorer bör vägledas 
av ISO 14041-seriens krav på datakvalitet (se Appendix 4 - Krav på datakvalitet 
enligt SS-EN ISO 14040, Miljöledning – Livscykelanalys: Principer och 
struktur). Arbetet innefattar: 

• Upprätta bruttolista för vilka material och processer som emissionsfaktorer ska 
tas fram för, baserat på litteraturgenomgång. För de 20 vanligaste materialen. 

• Bestämma teknisk och geografisk representativitet. T.ex. europeiskt medel och 
nordisk elmix.  

• Bestämma kvalitetskrav för data som ska tas fram 

• Upprätta specifikation om vilken information som bör finnas om 
emissionsfaktorerna (metadata) 

• Urval av data som uppfyller satta krav. T.ex. från IVL-miljödata, Ecoinvent, 
Trafikverket internt (asfalt) m.m. 

• Beslut om former för ägande och förvaltning av databas för emissionsfaktorer. 

• Upprätta databas 

Framtagande av "Effektsamband"  

• Inkludera mängdschablonerna och emissionsfaktorerna i Effektkatalogerna och 
uppdatera sambanden i enlighet med de rutiner som finns för dem. 

• Trafikverket rekommenderas ta fram vägledning för hur effektsamband för 
infrastrukturens klimatbelastning ska integreras i Samlad effektbedömning för 
projekt. 

Inför framtagande av reviderad nationell transportplan 2014-2025 

• Trafikverket rekommenderas att utifrån rekommendationer i denna förstudie ta 
fram en metodbeskrivning för att bedöma planen vad gäller 
infrastrukturrelaterad klimatpåverkan utifrån ingående namngivna objekt. 
Metoden bör omfatta: 

• separata klimatkalkyler för omdebatterade/konfliktfyllda enskilda projekt för att 
skapa ett mer välunderbyggt underlag för diskussioner.  

• beräkning av klimatpåverkan för den stora massan av projekt för att bedöma 
helheten av Trafikverkets verksamhet. Detta bör göras enligt föreslagen metodik 
för urval av strategiska projekt, genom att för dessa ta fram nyckeltal för 
klimat/energi per investerad krona och skala upp för totala investeringsvolymer 
i åtgärdsplaneringen.  
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Hur infrastrukturens klimatbelastning bör behandlas i den 
samhällsekonomiska kalkylen 
Ett av målen för detta projekt har varit att koldioxidutsläppen från byggtiden ska tas med 
i den samhällsekonomiska kalkylen. Kvantifieringen av effekterna beskrivs tidigare i 
rapporten. Givet att utsläppen under byggtiden är beräknade återstår tre frågor innan de 
kan tas med i den samhällsekonomiska kalkylen: 

• Hur ska effekterna värderas? 

• Hur ska de behandlas i kalkylen? 

• Hur ska de rent praktiskt hanteras i modellsystemen?  

Hur effekterna bör värderas 

Hur olika effekter ska värderas samhällsekonomiskt bestäms i Sverige av ASEK, ett 
samarbete mellan svenska myndigheter. Tidigare leddes ASEK-arbetet av SIKA, i 
samarbete med trafikverken, Naturvårdsverket och Vinnova. Nu leds ASEK av 
Trafikverket i samarbete med Naturvårdsverket, Sjöfartsverket, Svensk kollektivtrafik, 
Transportstyrelsen, Vinnova och Trafikanalys (adjungerad).Den nu gällande ASEK, 
ASEK 4, och den från den 10 september gällande ASEK, ASEK 5, ligger på trafikverkets 
hemsida.   

Värderingen av koldioxid är en av de mest omdiskuterade parametrarna i ASEK. Detta 
beror bland annat på att den inte går att härleda direkt ifrån priser på en marknad (vilket 
man helst vill) eller ifrån människors betalningsvilja (vilket man näst helst vill). Den 
mest teoretiskt korrekta metoden för att värdera just koldioxid är att värdera de skador 
som uppkommer på grund av klimatförändringar, detta har dock inte visat sig görbart.  
Detta innebär att man är hänvisad till att härleda värderingar ifrån politiska beslut, vilket 
kan göras på flera sätt.  

I detta projekt är vi inte satta att svara på frågan ”hur bör man värdera koldioxidutsläpp” 
utan endast den mer begränsade frågan ”hur bör man värdera koldioxidutsläpp från 
byggtiden, givet ASEK:s nuvarande rekommendationer om koldioxidvärdering”. Även 
om man kan resonera länge om koldioxidvärdering räcker det alltså här att konstatera 
att det inte finns någon anledning att värdera utsläppen under byggtiden på annat sätt 
än utsläppen under kalkylperioden (den tid när objektet är öppet för trafik). Detta då 
koldioxid inte har några lokala effekter på den plats där utsläppen sker. 

Hur effekterna bör behandlas i kalkylen 

Värderingen av koldioxidutsläppen från byggtiden bör alltså vara samma som de från 
kalkylperioden. Behandlingen av effekterna i kalkylen behöver dock inte vara densamma. 
Det går att identifiera tre olika sätt att behandla utsläppen: 

• På samma sätt som utsläppen under kalkylperioden, det vill säga delvis kvitta 
dem mot intäkter till det offentliga via skatter och/eller utsläppsrätter. 

• Inte ta med dem alls i kalkylen på grund av att de ingår i EU:s handelssystem 
ETS. 

• Ta med dem helt i kalkylen, på samma sätt som i norska kalkyler. 
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Det går inte att vetenskapligt härleda vilket av alternativet vi bör välja, det är istället en 
fråga om för- och nackdelar med respektive alternativ. Nedan beskriver vi de tre 
alternativen. 

På samma sätt som utsläppen under kalkylperioden 

Innan vi förklarar rationaliteten bakom det första alternativet behöver ett par begrepp 
förklaras. En effekt (nytto/onytta) kan vara antingen extern eller intern. En effekt är 
extern om den inte beaktas av den som orsakar den, annorlunda uttryckt ingår den inte i 
nyttofunktionen för den som orsakar den. En effekt är intern om den ingår i 
nyttofunktionen hos den som orsakar den (/tar beslut om den). Traditionellt så görs inga 
beteendevetenskapliga studier för att avgöra vad olika personer/företag beaktar, man ser 
istället på hur det påverkar deras plånbok. Tidsvinster och reskostnadsvinster är helt 
interna. Utsläpp är helt externt. Trafiksäkerhet är delvis internt, delvis externt 
(behandlas dock som helt externt i svenska samhällsekonomiska kalkyler). Om en effekt 
inte beaktas av den som orsakar den leder det till överkonsumtion. Detta kan hindras 
genom att effekten prissätts. Om man prissätter en extern effekt blir den 
”internaliserad”. Detta innebär att den som orsakar den (trängseln, utsläppen eller vad 
det nu är) fortfarande inte beaktar att hon orsakar den, men korrigerar sitt beteende som 
om hon beaktat den.  

När vi sedan gör åtgärder som påverkar externa effekter så måste vi i den 
samhällsekonomiska kalkylen beakta att åtgärden även påverkar intäkterna från skatter 
och avgifter. Om exempelvis utsläppen ökar med 10 kronor och skatteintäkterna ökar 
med 7 kronor blir nettonyttan 3 kronor. Att man ska räkna så här har att göra med vad 
som är korrekt enligt samhällsekonomisk kalkylmetodik (följer man den ska man räkna 
så här), inte om etik eller dylikt.11

Att tillämpa denna metodik på utsläpp under byggperioden innebär alltså att 
utsläppseffekterna delvis kvittas mot intäkterna från EU:s handelssystem för 
utsläppsrätter. Att de endast kvittas delvis beror dels på att ASEK:s värdering av 
koldioxidutsläpp är mycket högre än priset i EU:s handelssystem ETS (ASEK 5:s 
värdering är 1,45 kr/kg, priset på utsläppsrätter låg under 2011 runt 15 öre per kg), dels 
på att alla utsläppen under byggperioden inte ingår i ETS. De flesta materialen (stål, 
cement mm) ingår i ETS, så även elproduktion. En del av materialen produceras dock 
utanför EU. Det som inte ingår är materialtransporter, arbetsmaskiner och avskogningen 
som sker i samband med byggandet. Ungefär hälften av utsläppen som sker under 
byggtiden ingår i ETS (mycket grov expertbedömning av Stefan Uppenberg

 På detta sätt räknar de svenska kalkylprogrammen 
(Samkalk, Bansek, Cykalk mfl). Frågan är inte aktuell i EVA då man där antar att ingen 
överflyttning eller nygenerering sker. 

12

                                                           
11 Förklaringar till hur man räknar i en samhällsekonomisk kalkyl finns ibland annat ”Cost-Benefit Analysis, 
Concept and Practise” av Boardman m.fl. Till kursen ”Samhällsekonomiska analyser inom 
transportsektorn” som Matts Andersson och Joakim Köhler brukar hålla finns ett räkneexempel som kan 
skickas på begäran. 

). Detta 
skiljer sig naturligtvis från fall till fall, men vi bör man räkna en ut schablon för hur stor 
del av utsläppen som ingår i ETS (att göra detta i varje enskilt fall blir för råddigt, både 
att beräkna och att implementera i kalkylmodellerna).  

12 Baserat på att för båda projekten Botniabanan och Norra Länken står materialen för ca 60 % av 
infrastrukturens klimatgasutsläpp, samt att den största delen av dessa, men inte allt, ingår i ETS.  
Botniabanan AB (2010) resp. Miliutenko et al. (2012). 
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Inte ta med dem alls i kalkylen 

I diskussionen ovan skiljer man inte på vilka skatter/avgifter som påverkas. Man 
behöver där inte veta syftet med skatten/avgiften då alla ändå ska behandlas lika i 
kalkylen. Man kan dock argumentera för att priset i ett handelssystem bör behandlas 
annorlunda än andra skatter/avgifter. Detta då handelssystemet, om det är av cap and 
trade-modell som ETS, innebär den totala mängden utsläpp är konstant. Om 
byggnationen av ett objekt ökar utsläppen kommer alltså utsläppen att minska någon 
annanstans. Detta innebär då att utsläppen inte alls ska tas med i kalkylen.  

Motargumenten detta resonemang är att endast en del av utsläppen under byggtiden 
ingår i ETS och att ETS nu inte fyller funktionen som ett realt utsläppsbegränsande 
handelssystem. Tilldelningen av utsläppsrätter sker inte på en nivå som kan anses 
långsiktigt hållbar, så kommer det att vara åtminstone fram till år 2020. 

Ta med dem helt i kalkylen 

I norska Vägverkets modell ”Effekt” inkluderas hela koldioxidutsläppen från byggtiden 
utan att kvittas mot skatteintäkter. Detta kan motiveras rent pragmatiskt. Värderingen är 
så mycket högre än ETS-priset (värdering är dock långt ifrån så hög som den svenska), 
bara en del av utsläppen ingår i ETS (Norge ingår i ETS, men en del produceras utanför 
Europa) och effekten har sannolikt hur som inte har så stor påverkan på kalkylen. Att då 
krångla med en så liten effekt kan tyckas vara ”overkill”. 

ASEK:s skrivningar i frågan 

När man i planeringssyfte gör en kalkyl för ett objekt har man att följa ASEK, oavsett om 
man håller med om ASEK:s rekommendationer eller inte, då ett huvudsyfte med ASEK 
är att alla kalkyler ska vara jämförbara. I ett metodprojekt som detta bör man dock ta sig 
friheten att diskutera ASEK:s rekommendationer för att kunna ge underlag för framtida 
rekommendationer. 

ASEK 4 behandlar inte frågan om koldioxidutsläpp från olika källor ska behandlas olika i 
kalkylen. Detta torde innebära att ASEK 4 menar att allt ska behandlas lika, det vill säga 
enligt principen ”på samma sätt som utsläppen under kalkylperioden” ovan. I utkastet 
till ASEK 5 behandlas frågan explicit för första gången, man skriver följande: 

 

”I den samhällsekonomiska kalkylen beräknas endast de direkta effekter som en 
investering eller åtgärd ger upphov till. Endast nettoförändringen i samhället av nyttor 
och kostnader beroende på en åtgärd beaktas. Koldioxidutsläpp kopplat till investeringen 
och drift och underhåll kan delvis ses som internaliserat i kostnaden när utsläppen ingår 
i ett utsläppstak; en ökning skall kompenseras av en minskning på annat håll och 
nettoförändringen av trafik med och utan åtgärden ska redovisas. I och med att flyget 
från 2013 ingår i handeln med utsläppsrätter ska dess utsläpp inte ingå i den 
samhällsekonomiska kalkylen. 

Ingen hänsyn tas i den samhällsekonomiska kalkylen t.ex. till hur den el som driver ett 
eldrivet tåg produceras och den marginellt ändrade förbrukningen av el för eltåg och 
elbilar och den CO2 som ingår i produktionen av denna el beräknas inte. Anledningen till 
detta är att elproduktionen ingår under ett utsläppstak. Om det ökar här minskar det på 
annat håll.  
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Ur ett livscykelanalys måste dock ovanstående beaktas.” Efter detta följer definitioner av 
LCA, LCC mm. 

Texten ovan kan tolkas både som att ASEK rekommenderar metoden ”på samma sätt 
som utsläppen under kalkylperioden” och metoden ”inte ta med dem alls i kalkylen”. 
Man skriver om att utsläppen är internaliserade i kostnaden i och med ETS och att 
ökningar kompenseras med minskningar, vilket tyder på det senare. Att man använder 
ord som ”kan” och ”delvis” tyder dock på det förra (tidigare i texten sågar man också ETS 
som värdering av koldioxid, att då här anta att ETS helt kvittar utsläppskostnaden skulle 
vara motstridigt). 

Något som ger upphov till viss förvirring är också vad ASEK avser med ”den 
samhällsekonomiska kalkylen”, menar man kalkylen så som den görs i Sverige idag eller 
menar man ”enligt samhällsekonomisk teori” (det vill säga en teoretiskt fulländad 
kalkyl). Den första meningen (att man endast beaktar direkta effekter) stämmer med den 
första tolkningen, men inte med den andra. Såsom kalkyler görs idag ser vi endast på 
direkta effekter, men idealt borde man ha med alla effekter som påverkar alla individer. 
Att det inte görs beror på praktiska begränsningar. Skrivningarna om eltåg är 
missvisande. Tågens elförbrukning har sedan långt innan ETS tillkom inte antagits leda 
till ytterligare utsläpp. Motivet till detta har varit att tågen går på grön el (det vill säga el 
som inte orsakar utsläpp). Mot grön el-argumentationen har marginalel-skolan stått (det 
vill säga att ökad efterfrågan driver fram ytterligare produktion). Denna diskussion har 
förts livligt i prissättningssammanhang, men när det gäller samhällsekonomiska kalkyler 
har Banverkets uppfattning om grön el fått gälla. 

Under en workshop som genomfördes inom detta projekt framkom att ASEK knappt 
hunnit behandla frågan om utsläpp under byggperioden. Denna rapport kan då vara ett 
viktigt tillskott till diskussionen. 

Implementering i modellsystemen  
De modellsystem som främst är aktuella att implementera beräkningarna i är: 

• Samkalk. Samkalk är kalkylmodellen som är kopplad till 
persontransportprognossystemet Sampers. Används till styrmedelsanalyser, 
trafikeringsanalyser samt till analyser av större väg-, järnväg- och 
flyginvesteringar. Med Samkalk beräknas utsläppseffekten av ändrat körförlopp, 
ändrat ruttval, ändrad färdmedelsfördelning och ändrad reseefterfrågan. 
Beräkningarna sker till en given lokalisering av bostäder och arbetsplatser: 
individer kan byta arbetsplats mellan jämförelse och utredningsalternativ (JA 
och UA), men arbetsplatserna ligger på samma ställe. Att man sällan ändrar 
lokaliseringen mellan JA och UA beror på ambitionsnivå och på svårigheterna 
att prognosticera lokaliseringsförändringar (det är fullt tekniskt möjligt att ändra 
lokaliseringen i Sampers). Beräkningarna sker även till ett givet bilinnehav. 
Observera att lokaliseringen och bilinnehavet är givet mellan JA och UA, inte 
mellan basår och prognosår. 

• Bansek används till analyser av järnvägsinvesteringar och 
trafikeringsförändringar som inte har systemeffekter. Bansek hanterar effekter 
av överflyttning och ändrad resefterfrågan, men på ett enklare sätt än 
Sampers/Samkalk (beräkningarna baseras på elasticiteter från Sampers). 
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• EVA används för analyser av mindre väginvesteringar. I EVA beräknas effekten 
av ändrat körförlopp och ändrat ruttval, färdmedelsfördelningen och 
reseefterfrågan antas vara konstant. Detta innebär att man har med de 
utsläppsminskade effekter men inte tar med de utsläppsökande.13 En modell för 
att beräkna de utsläppsökande effekterna finns framtagen.14

 
 

När det gäller implementering i modellsystemen finns två ”ytterligheter”: att fullt ut 
integrera beräkningarna så att mängdschabloner etcetera hanteras i Samkalk, EVA och 
Bansek respektive att inte alls integrera beräkningarna utan göra justeringarna i kalkylen 
för hand. En full integrering har många nackdelar: det innebär mycket 
programmeringsarbete initialt, det innebär att allt uppdateringsarbete måste göras i flera 
olika program och det är inte samma människor som enligt vårt förslag ska utföra 
utsläppsberäkningen för byggperioden (dvs. kostnadskalkylerna) som de som gör 
trafikanalyserna med modellsystemen. Det finns heller inga större vinster med denna typ 
av integrering då man inte har gemensamma underlagsparametrar. Att inte integrera 
beräkningarna alls har också många nackdelar. Bland annat så är de personer som rent 
praktiskt gör modellanalyserna sällan samhällsekonomer och har inte kunskap att 
justera beräkningen manuellt. Det kan också vara negativit för legitimiteten om det inte 
ingår standardmässigt. 

Vi föreslår ett mellanting mellan de två ytterligheterna ovan: att själva framtagandet av 
utsläppssiffran sker utanför Samkalk/Bansek/EVA, men att hanteringen i kalkylen 
implementeras i Samkalk/Bansek/EVA. Detta innebär följande behöver implementeras: 

• En ruta där man fyller i utsläpp under byggtiden, samt utsläpp från drift och 
underhåll. 

• En ruta där man anger hur stor del av utsläppen som skett inom ETS 
(schablonmässigt beräknad enligt vad som beskrivs ovan)  

• En där man anger prisnivån i ETS. 

• En beräkningsslinga som värderar utsläppen (diskontering, multiplicering med 
värderingen samt korrigering för skatteintäkterna). 

• Utskrivning av resultatet i resultatarken.  

I EVA antas att ingen trafik nygenereras eller byter färdmedel. Detta innebär att en 
beräkning av detta bör inkluderas innan det är meningsfullt att implementera en 
beräkning av utsläppen under byggtiden (det senare är onödigt om man ändå inte kan 
uttala sig om de totala utsläppen). En modell för detta finns framtagen (se fotnoten 
ovan), men används sällan. 

När det gäller utskrivningen av resultat i resultatarken är tre saker intressant: 

• Värderat och inkluderat i kalkylen 

• I kilo totalt, för byggperioden och för kalkylperioden. 

                                                           
13 Att man inte tar med nygenererad eller överflyttad trafik innebär även att konsumentöverskottet 
(tillgänglighetsvinsterna) blir mindre. Se WSP Analys & Strategi rapport 2008-07-02 ”Jämförelse av 
Samkalk, EVA och Bansek” för en analys av hur antagandet påverkar kalkylen totalt sett. 
14 Se Trafikverket rapport 2011:052 ” Inducerad trafikefterfrågan i dagens modeller för planering av och 
beslut om infrastruktur”. 
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• Tidpunkt för ”break even”. Givet att givet att utsläppen är positiva under 
byggperioden (vilket de alltid är) och negativa under kalkylperioden (vilket de 
kan vara på grund av exempelvis färdmedelsbyte eller trafikomfördelningar) så 
finns det en tidpunkt i framtiden då de precis tar ut varandra. Detta är intressant 
och ett mått som figurerat tidigare i debatten. 

Sammanfattande rekommendationer – Samhällsekonomisk kalkyl 

• Vår rekommendation är att koldioxidutsläppen under byggtiden värderas enligt 
ASEK:s rekommendation samt att de behandlas i kalkylen på motsvarande sätt 
som utsläppen under kalkylperioden.  

• Vi rekommenderar att själva framtagandet av utsläppssiffran sker utanför 
Samkalk/Bansek/EVA, men att hanteringen i kalkylen implementeras i 
Samkalk/Bansek/EVA.  

• Vi anser att följande är intressant att beräkna: värderat och inkluderat i kalkylen, 
i kilo (totalt, för byggperioden och för kalkylperioden) samt tidpunkt för ”break 
even”. 

• Vi rekommenderar Trafikverket att modifiera de verktyg som används för 
samhällsekonomiska kalkyler i enlighet med förslaget ovan . 
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Aktivitets- och tidplan för implementering av 
rekommendationer 
Rekommendationerna som tagits fram i denna rapport anger en möjlig inriktning i 
Trafikverkets fortsatta arbete med livscykelbaserade energi- och klimatkalkyler. I 
skrivande stund har Trafikverket också ställt sig bakom föreslagna rekommendationer. 
Det innebär också att de framfört önskemål om att tillgå en aktivitets- och tidplan för att 
införa de rekommendationer som föreslagits.  Vi har valt att dela upp planen i en 
aktivitetsplan (se nedan) samt en tidplan (se Tabell 10).  

I aktivitetsplanen nedan anges projektdelar med tillhörande underaktiviteter samt 
tillvägagångssätt. I kommentarskolumnen anges förtydliganden om så ansetts vara 
nödvändiga.   

 
Tabell 9. Förslag på aktivitetsplan för kommande implementering av rekommendationer.
  
Projektdel Aktivitetsbeskrivning Aktivitetsbeskrivning Kommentarer 

1. Framtagande av 
"Effektsamband"  

1.1 Identifiering av 
effektsamband 

Aktiviteten syftar till bringa klarhet 
kring vilka effektsamband som ska 
tas fram för infrastruktur och 
klimatpåverkan.  

  

1.2 Prioritering av 
effektsamband 

Prioritering av vilka effektsamband 
som måste tas fram direkt inför 
åtgärdsplanering, och vilka som kan 
tas fram i ett senare skede.  

  

1.3 Framtagande av 
effektsamband 

Baseras på projektdelarna 2 och 3 
för prioriterade effektsamband för 
gällande plan och genomförs senare 
för övriga effektsamband. 

Tiden för detta i det första 
skedet ingår i 
projektdelarna 2 och 3, 
och planeras upp för 
övriga effektsamband 
under "Finish" 

1.4 Framtagande av 
handledning 
klimatkalkyl 

Beskrivning av effektsamband som 
visar vilka förutsättningar 
(mängdschabloner & 
emissionsfaktorer) hur en 
klimatkalkyl för infrastruktur är tänkt 
att utföras, vilket resultat som erhålls 
samt hur resultatet ska tolkas. 

  

1.5 Inarbetning i 
effektkatalog 

Implementering av "effektsamband" 
(handledning klimatkalkyl och 
stödjande dokument och databaser) 
i styrande dokument 
(effektkatalogen) 

Huvudansvar Trafikverket.  

2. Schablon-
databas 

2.1 Urval av 
schabloner för 
typprojekt 

Utifrån befintlig plan (2010-2022) 
göra ett urval av "typ-projekt" enligt 
föreslagen indelning enligt matris i 
Förstudie livscykelanalys i planering 
och projektering, kap. Klimatkalkyler 
efter projektets planeringsskede. 
Urvalet ska avspegla befintlig plans 
samtliga objekt och utgöra 
prioriteringsgrund för vilka 
schabloner som tas fram. Aktiviteten 
ska resultera i en bruttolista för 
önskvärda schabloner utifrån 
kalkylriktlinjer. 

Denna aktivitet är inte 
tänkt att ersätta 
uppbyggnaden av en 
schablondatabas på 
längre sikt utan ska ses 
som en början på denna. 
Framtagandet av 
bruttolista sker i nära 
dialog med 
kalkylansvariga och 
miljöansvariga inom ett 
urval av projekt som är av 
stor relevans i befintlig 
plan, både väg- och 
järnvägsprojekt.  
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2.2 Struktur för 
mängd- och 
processammanstäl
lningar för 
byggskedet 

Upprätta struktur för mängd- och 
processammanställningar baserade 
på AMA-koder och 
aggregeringsnivåer för byggdelar 
och anläggningsdelar. 

Framtagandet av struktur 
för bruttolistan sker i nära 
dialog med 
kalkylansvariga inom 
Stora Projekt och 
Investering, t.ex. för 
Förbifart Stockholm. 
Strukturen upprättas i 
Excel. 

2.3 Mängd- och 
processdata för 
drift och underhåll 

Identifiera och samla in data som 
krävs för att hantera drift och 
underhåll. T.ex. att ta hänsyn till 
olika komponenters livslängder. 

Beroende på 
ambitionsnivå, 20-40 
timmar. 

2.4 Specifikation för 
metadata 

Upprätta specifikation om vilken 
information som bör finnas för 
komponenterna (metadata).  

  

2.5 Framtagande av 
schabloner 1 

Upprätta schabloner enligt punkt 1, 2 
och 3 baserat på befintliga 
sammanställningar från infrastruktur-
projekt, VTI, entreprenörer, ETSI 
och andra svenska och europeiska 
projekt m.m. 

Beroende på 
ambitionsnivå, 40-200 
timmar. 

2.6 Framtagande av 
schabloner 2 

Ta fram schabloner för komponenter 
som saknas enligt steg 1. 

Stor osäkerhet. 

2.7 Former för 
schablondatabas 

Framtagande av förslag för format 
samt former för ägande och 
förvaltning av schablondatabas inom 
TRV 

Huvudansvar Trafikverket.  

2.8 Upprättande av 
schablondatabas 

Upprättande av databas   

3. Emissions-
faktorer 

3.1 Urval av material 
och processer 

Upprätta bruttolista för vilka material 
och processer som 
emissionsfaktorer ska tas fram för, 
baserat på litteraturgenomgång. För 
de 20 vanligaste materialen. 

  

3.2 Specifikation för 
representativitet 

Bestämma teknisk och geografisk 
representativitet. T.ex. europeiskt 
medel och nordisk elmix.  

Genomförs som ett block.  

3.3 Specifikation för 
kvalitetskrav 

Bestämma kvalitetskrav för data 
som ska tas fram 

3.4 Specifikation för 
metadata 

Upprätta specifikation om vilken 
information som bör finnas om 
emissionsfaktorerna (metadata) 

3.5 Framtagande av 
emissionsfaktorer 

Urval av data som uppfyller satta 
krav. T.ex. från IVL-miljödata, 
Ecoinvent, TRV internt (asfalt) m.m. 

  

3.6 Former för 
databas för 
emissionsfaktorer 

Framtagande av förslag för format 
samt former för ägande och 
förvaltning av databas för 
emissionsfaktorer inom TRV 

Huvudansvar Trafikverket.  

3.7 Upprättande av 
databas för 
emissionsfaktorer 

Upprättande av databas   

4. Excelverktyg 4.1 Verktygslayout Ta fram grov skiss på verktygslayout 
för att uppfylla krav på funktioner 

En flik per fas. I samråd 
med beställarens 
önskemål. 

4.2 Beräkningsformler Göra bakomliggande beräkningar Formler som ska ligga 
inne i verktyget.  

4.3 Test av 
betaversion 

Test av betaversion   

4.4 Slutversion Revideringar av betaversion utifrån 
kommentarer och leverans av 
slutversion 
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5. Framtagande av 
metodik 
förbedömning av 
ingående objekt i 
den nationella 
transportplanen 

5.1 Metod 
förklimatkalkyler i 
strategiska projekt 

Instruktioner för identifiering och 
beräkning av 
klimatpåverkan/energianvändning 
för ett fåtal strategiskt viktiga projekt 
i planen baserat på 
mängdsammanställningar/schablone
r för de specifika projekten. 

Görs med hjälp av 
Excelverktyg och 
schabloner som tagits 
fram i steg 1, 2 och 3. 
Förutsätter underlag från 
relevanta projekt. 

5.2 Metod för 
beräkning av 
klimatpåverkan för 
den stora massan 
av projekt 

Instruktioner för att ta fram nyckeltal 
för klimat/energi per investerad 
krona och skala upp för totala 
investeringsvolymer i 
åtgärdsplaneringen. 

 

6. Integration med 
samhällsekonomis 
kalkyl och samlad 
effektbedömning 

6.1 Implementering i 
modellsystemen 
för 
samhällsekonomis
k kalkyl 

Genomföra ett antal 
praktiskaförändringar i befintliga 
modellsystem. Däribland att lägga till 
ruta där man fyller i utsläpp under 
byggtiden, lägga in beräkningsslinga 
som värderar utsläppen m.m.  

 

6.2  Integrering i 
samlad 
effektbedömning 

Redovisning av effektsamband för 
klimatpåverkan från infrastruktur 
inarbetas i rutiner och mallar för 
samlad effektbedömning 

 

6.3 Framtagande av 
schabloner  

Ta fram schabloner för utsläppspris 
samt hur stor del av utsläppen som 
ingår i ETS 

 

 

Mot bakgrund av att framtagande av ny nationell transportplan påbörjas under hösten 
föreslår vi följande tidplan för de aktiviteter som beskrivits i tabellen ovan. Som framgår 
av Tabell 10 föreslår vi ett upplägg med etappvis indelning vilket har varit ett önskemål 
från Trafikverket.  

 
Tabell 10. Förslag till tidplan för det fortsatta arbetet. 
 
Projektdel Aktivitet Etapp 1 Etapp 2 Etapp 3 Etapp 4 Etapp 5 

 
1. Framtagande av 
"Effektsamband" 

1.1 Identifiering av 
effektsamband 

x     

1.2 Prioritering av 
effektsamband 

x     

1.3 Framtagande av 
effektsamband 

 x x  x 

1.4 Framtagande av 
handledning 
klimatkalkyl 

    x 

1.5 Inarbetning i 
effektkatalog 

    x 

2. Schablon-databas 2.1 Urval av 
schabloner för 
typprojekt 

x     

2.2 Struktur för 
mängd- och 
processamman-
ställningar för 
byggskedet 

x     
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2.3 Mängd- och 
processdata för 
drift och underhåll 

 x    

2.4 Specifikation för 
metadata 

 x    

2.5 Framtagande av 
schabloner 1 

 x    

2.6 Framtagande av 
schabloner 2 

  x   

2.7 Former för 
schablondatabas 

  x   

2.8 Upprättande av 
schablondatabas 

  x   

3. Emissionsfaktorer 3.1 Urval av material 
och processer 

x     

3.2 Specifikation för 
representativitet 

x     

3.3 Specifikation för 
kvalitetskrav 

x     

3.4 Specifikation för 
metadata 

x     

3.5 Framtagande av 
emissionsfaktorer 

 x    

3.6 Former för 
databas för 
emissionsfaktorer 

 x    

3.7 Upprättande av 
databas för 
emissionsfaktorer 

 x    

4. Excelverktyg  
(alla faser?) 

4.1 Verktygslayout  x    
4.2 Beräkningsformler   x   
4.3 Test av 

betaversion 
  x   

4.4 Slutversion    x  
5. Framtagande av 
metodik förbedömning 
av ingående objekt i den 
nationella 
transportplanen 

5.1 Metod 
förklimatkalkyler i 
strategiska projekt 

  x   

5.2 Metod för 
beräkning av 
klimatpåverkan för 
den stora massan 
av projekt 

  x   

6. Integration med 
samhällsekonomis 
kalkyl och samlad 
effektbedömning 

6.1 Implementering i 
modellsystemen 
för samhälls-
ekonomisk kalkyl 

   x  

6.2  Integrering i 
samlad 
effektbedömning 

   x  
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Urval av verktyg och modeller som används för livscykelanalyser i 
samband med infrastrukturplanering 
 
Verktyg Utvecklare Språk 

Anavitor IVL, ÅKEJ, NCC Svenska 

Carbon Calculation Tool for highways PFI 
Scheme Contractors 

WSP, licensed to Isle of Wight 
Council 

Engelska 

Carbon Calculator Environment Agency Engelska 

JouleSave (inkl. Bentley MX road) Bentley Engelska 

Skanska Project Carbon Footprint Tool Skanska Engelska 

Miljøbudsjett Jernbaneverket, Vianova Norska 

SGF CO2 (verktyg för beräkning av 
klimatpåverkan vid efterbehandling av 
Förorenad Mark) 

Arbetsgrupp bestående av 
personer från WSP, NCC, 
Sakab och MB-Envirotek. 

Svenska 
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Appendix 2 – Workshop 1: Användande av LCA i 
planering och projektering av infrastrukturprojekt 
 

Datum: 2012-03-28 

 

Deltagarlista 

Sofiia Miliutenko KTH 
Ulf Wiklund Tyréns 
Susanna Bruzell Tyréns 
Louise Alström  Skanska 
Kristine Ek NCC 
Martin Erlandsson IVL 
Svante Berg Ramböll 
Annelie Carlson VTI 
Henrik Robertsson Vectura 

Hisham Shamoon 
Examensarbetare - 
KTH/Ramböll 

Linus Karlsson  Trafikverket 
Matts Andersson WSP 
Stefan Uppenberg WSP 
Andreas Öman WSP 

 

Sammanfattning 

Workshopen syftade till att samla in erfarenheter kring användande av LCA-baserade 
verktyg/modeller i miljöbedömningar av infrastruktur.  

• Befintliga LCA-verktyg och modeller som är användbara i infrastrukturplanering 
• Befintliga och användbara data och databaser (specifik och generisk data) 
• Tillgång och användbarhet av mängdschabloner  

Under workshopen genomfördes följande presentationer:  
• Linus Karlsson (Trafikverket), presenterade Trafikverkets ambitioner för 
implementering av livscykelanalys i planering, projektering och uppföljning av byggande 
och drift- och underhåll av väg- och järnvägsinfrastruktur. 
• Matts Andersson (WSP), gav därefter en översikt av Samhällsekonomiska kalkyler:  
• Stefan Uppenberg (WSP) - Motivbild och syfte med dagens workshop 
• Inbjudna gäster - erfarenheter med LCA-verktyg inom infrastruktur 

  



 

 
 

 68 (74)  

Tabell 11. Inbjudna talare till workshopen samt som presenterades. 
 
Presentatör Namn på verktyg 
Martin Erlandsson, IVL Anavitor, inklusive IVL Miljödatabas 
Martin Erlandsson, IVL LCcalc, inklusive IVL Miljödatabas 
Kristine Ek, NCC NCC klimatdeklaration (baseras på Anavitor) 
Louise Alström, Skanska  Klimatkalkyler (baseras på Anavitor) 
Sofiia Miliutenko, KTH Life cycle consideration in EIA of road 

infrastructure (LICCER) 
Håvard Bergsdal, MISA MISA och LCA infrastruktur (Allmänt) 
Annika Carlsson, VTI              VTI:s bidrag inom LCA 
Ulf Wiklund, Thyréns Screening LCA för Västra länken 
Henrik Robertsson, 
Vectura 

Energieffektiviseringar av ett vägprojekt i 
Sollefteå 

Svante Berg, Ramböll Projektet INKEV och användningen av 
JouleSAVE inkl. MXroad 
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Appendix 3 – Workshop 2: Rekommendationer för 
hantering och implementering av Livscykelanalys 
(LCA) i Trafikverkets kalkyler och beslutsunderlag 
 

Datum: 2012-06-08 

 

Deltagarlista 

Linus Karlsson Trafikverket 
Håkan Johansson Trafikverket 
Roger Pyddoke VTI 
Stefan Grudemo Trafikverket 
Erik Norlin Trafikverket 
Stefan Uppenberg  WSP  
Matts Andersson  WSP 
Andreas Öman WSP 
Michell Gabrielsson Trafikverket 
Birgitta Aava Olsson Trafikverket 
Melker Lundmark Trafikverket 
Ann Wikström Trafikverket 
Malin Kotake Trafikverket 
Ulrika Wennergren Trafikverket 
 

Sammanfattning 

Syftet med Workshopen var att få in synpunkter på WSP:s rapportutkast över 
rekommendationer för hur LCA bör hanteras och implementeras i Trafikverkets kalkyler 
och beslutsunderlag. Framförallt var fokus att få in synpunkter kring följande:  

1. Hur klimatkalkylunderlaget ska hanteras i den samhällsekonomiska kalkylen 
2. Hur klimatkalkylkunderlaget lämpligast förs in MKB:n   
3. Hur klimatkalkylkunderlaget ska användas i målstyrningsarbetet 
4. Hur klimatkalkylkunderlaget ska integreras i olika relevanta styrdokument. T.ex. 
effektkataloger, SEB (samlad effektbedömning), ASEK, handledningar mm. 
5. Hur ska klimatkalkylen hanteras i relation till det kommande åtgärdsplanearbetet 

 

Workshopen inleddes med en kort gemensam dragning om projektets bakgrund, syfte, 
upplägg för dagen samt en övergripande presentation av hur LCA bör hanteras och 
implementeras i Trafikverkets kalkyler och beslutsunderlag. Därefter delades deltagarna 
in i grupper baserat på sakkunskap inom områdena Samhällsekonomisk kalkyl (Grupp 1) 
samt Miljöbedömningar (Grupp 2). Huvudfokus för respektive grupp var följande:  

• Grupp 1 förväntas framförallt fokusera på punkt nummer 1 och 4 

• Grupp 2 förväntas framförallt fokusera på punkt nummer 2, 3 och 4  
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Efter gruppdiskussionerna redovisade varje grupp vad som framkommit under 
diskussionerna in plenum. Varje gruppredovisning avslutades med en gruppgemensam 
diskussion och frågestund. Därefter följde en gemensam diskussion. Första delen 
handlade om att försöka landa i en gemensam beskrivning av vad som bedömdes vara 
gångbart och vad som eventuellt var behov av att modifieras i WSP:s rekommendationer. 
Senare delen av diskussionen kom att beröra punkt nummer 5, dvs. hur klimatkalkylen 
hanteras i relation till det kommande åtgärdsplanearbetet. 
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Appendix 4 - Krav på datakvalitet enligt SS-EN ISO 
14040, Miljöledning – Livscykelanalys: Principer och 
struktur 
Beskrivningar av datakvalitet är viktiga för att förstå tillförlitligheten hos studiens 
resultat och för att korrekt tolka slutsatsen av studien. Kraven på datakvalitet skall 
specificeras för att möjliggöra att studiens mål och omfattning uppfylls. Datakvalitet bör 
karakteriseras ur både kvantitativa och kvalitativa aspekter så väl som av de metoder 
som använts för att samla in och integrera dessa data. 
Krav på datakvalitet bör inkludera följande parametrar: 

• tidsrelaterad täckning: den önskade åldern på data (t ex inom de senaste fem 
åren) och minsta tidsperiod under vilken data bör vara insamlade (t ex ett år); 

• geografisk täckning: geografiskt område från vilket data för enhetsprocesserna 
bör samlas in för att uppfylla målet med studien (t ex lokal, regional, nationell, 
kontinental, global); 

• teknisk täckning: blandning av tekniker (t ex viktade medelvärden av den 
verkliga processmixen, bästa tillgängliga teknik eller sämsta fungerande enhet). 

Ytterligare beskrivningar som definierar egenskaperna hos data, såsom de som samlats 
från specifika anläggningar till skillnad från publicerade källor, och huruvida data bör 
mätas, beräknas eller uppskattas, skall också beaktas.  

Data från specifika anläggningar eller representativa medelvärden bör användas för de 
enhetsprocesser som bidrar med större delen av flödet av massa och energi i det 
studerade systemet, som fastställts i känslighetsanalysen enligt 5.3.5. Data från specifika 
anläggningar bör också användas för enhetsprocesser som anses ha utsläpp med 
ekologisk relevans. 

I alla studier skall följande ytterligare krav på datakvalitet beaktas i olika hög grad 
beroende på definitionen av mål och omfattning: 

• precision: mått på variabiliteten hos datavärden för varje uttryckt datakategori (t 
ex variansen); 

• fullständighet: procentuell andel anläggningar som rapporterar primärdata av 
det potentiella antalet som existerar för respektive datakategori i en 
enhetsprocess; 

• representerbarhet: kvalitativ bedömning av i vilken grad datamängden 
återspeglar den sanna populationen av intresse (d v s geografisk täckning, 
tidsperiod och teknisk täckning); 

• överensstämmelse: kvalitativ bedömning av hur enhetligt studiens metodik 
tillämpas på de olika delarna av analysen; 

• reproducerbarhet: kvalitativ bedömning av i vilken utsträckning information om 
metodiken och datavärdena möjliggör för en oberoende utförare att upprepa 
resultaten som rapporteras i studien. 



 

 

   
 

 

Appendix 5 - Översiktligt förslag till arbetssätt för att på ett systematiskt och strukturerat 
sätt inkludera livscykelkalkyler för klimat och energi i den fysiska planeringsprocessen 
för infrastrukturprojekt 
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Appendix 6 – Illustration över förslag på arbetsätt som Trafikverket rekommenderas att 
anamma i arbetet med framtagandet av livscykelbaserade energi- och klimatkalkyler 
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	Byggande, drift och underhåll av infrastruktur står för en betydande del av väg- och järnvägssektorns energi- och klimatbelastning. Sett över ett år motsvarar byggande, drift och underhåll av vägar och järnvägar storleksordningen 10 procent av transportsektorns (inrikes) utsläpp. För en nyinvestering kan dock infrastrukturhållningens (byggande, drift och underhåll) andel av total energianvändning och klimatpåverkan vara betydligt större sett över livstiden. 
	För nya vägar och järnvägar kalkyleras idag på utsläpp från trafiken. Beräkningarna ingår i de samhällsekonomiska kalkylerna och redovisas i miljökonsekvensbeskrivningarna. Utsläppen från byggande, drift och underhåll av infrastruktur ingår i dagsläget inte i beräkningarna. Alltså kan beslutsunderlag bli missvisande, särskilt för järnvägsinfrastruktur och större resursintensiva väginfrastrukturprojekt. Genom att inkludera även infrastrukturen skulle dessa kalkyler och beslutsunderlag bli mer fullständiga. 
	Genom interna styrkortsmål styr Trafikverket arbetet med att minska utsläppen av koldioxid och minska energianvändningen. För ny infrastruktur ingår endast effekter av den förändrade trafikeringen. Koldioxidutsläpp och energianvändning för byggande, drift och underhåll av ny infrastruktur ingår inte. Som en tillfällig lösning finns istället styrkortsmål som bl.a. anger antalet projekt som ska genomföras där åtgärder för att minska energianvändningen ingår. Målet är att dessa till 2013 ska ha ersatts med kvantifierade styrkortsmål för koldioxid och energianvändning i ett livscykelperspektiv. 
	I Trafikverket planeringsunderlag för energieffektivisering och begränsad klimatpåverkan finns ”beakta livscykeln i planering och projektering av väg och järnväg” med som en åtgärd. Genom att ha kunskap om energianvändningen och klimatpåverkan i de olika skedena bör man redan i planeringsstadiet kunna verka för att minimera infrastrukturens energianvändning och klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv. Om en klimatkalkyl kan användas och successivt förfinas under hela planerings- och projekteringsprocessen för att beräkna och värdera olika åtgärder i takt med att projektet snävas in och ytterligare information tillkommer, kan man genom hela processen styra mot minskad energianvändning och klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv.
	Syfte
	Syftet med denna studie är att ge ett underlag för hur klimatpåverkan och energianvändning från infrastrukturhållning kan integreras i beslutsunderlag, för att: 
	• beslutsunderlag dels ska bli mer fullständiga och dels harmoniserade så att det skapar jämförbarhet mellan infrastrukturprojekt
	• skapa förutsättningar för att styra mot mindre klimatpåverkan i hela processen (planering, projektering, byggande, drift och underhåll)
	Studien redovisar ett förslag på plan för implementering av livscykelanalys i planering, projektering, byggande, drift och underhåll av väg- och järnvägsinfrastruktur. I studien ingår också:
	• en motivdel för att tydliggöra behov av att implementera livscykelanalys i olika skeden i Trafikverkets planeringsprocess.
	• en nulägesanalys där det ingår att kartlägga befintliga arbetssätt, arbetsformer, verktyg och modeller för livcykelbaserade klimat/energi-kalkylerför att få uppslag och idéer för vilka lösningar som finns till förfogande och därmed vad som kan återanvändas och vad som behöver utvecklas för att passa Trafikverkets behov.
	Metod
	I detta kapitel beskrivs tillvägagångsättet i arbetet med att ta fram ett underlag för hur klimatpåverkan och energianvändning från infrastrukturhållning kan integreras i Trafikverkets beslutsunderlag.
	Identifiering av strategier för att generera livcykelbaserade energi- och klimatkalkyler inom planeringsprocessen.
	För att inte uppfinna hjulet på nytt har en viktig utgångspunkt för projektet varit att dra nytta av redan utvecklade arbetsätt, arbetsformer, verktyg och modeller, både internt inom Trafikverket men också externt. Alternativen har identifierats genom en omfattande litteraturgenomgång samt i dialogform med personer både inom och utanför Trafikverket. Dessutom anordnades en workshop. 
	Workshopen syftade till att samla in erfarenheter kring användande av LCA-baserade verktyg/modeller i miljöbedömningar av infrastruktur. Personer med god insikt i frågorna bjöds in för att prata om erfarenheter kring arbete med LCA-verktyg och infrastruktur. Deltagarna var till viss del styrda i sina presentationer av ett antal fördefinierade frågor framtagna för att minimera risken att viktiga beröringspunkter skulle förbises. Förutom kortare presentationer av alternativen vigdes merparten av workshopen till gemensamma diskussioner om alternativens för- och nackdelar. Inbjudan, protokoll samt deltagarförteckning från workshopen deltagarförteckning finns bilagda i Appendix 4.
	Den sammanlagda informationsmängden har sedan sammanställts och presenterats för Trafikverket som i dialog med rapportförfattarna mejslat ut tänkbara strategier för att generera livcykelbaserade energi- och klimatkalkyler i Trafikverkets planeringsprocess. En viktig utgångspunkt har varit att inte introducera ett allt för tids- och resurskrävande tillvägagångssätt. Under processen har de tillvägagångssätt som ansetts passa Trafikverket undersökts utifrån dess praktiska genomförbarhet inom organisationen. I Tabell 7 ges en översikt av de strategier som har fungerat som utgångspunkt i dessa diskussioner. 
	Identifiering av strategier för att integrera resultatet från livcykelbaserade energi- och klimatkalkyler i samhällsekonomisk kalkyl
	Vi har gått i genom de olika metoder som finns för att integrera klimatkalkyler för infrastruktur i resultatet för samhällsekonomiska kalkyler. Utifrån ett vetenskapligt och praktiskt perspektiv har en rekommendation tagits fram. Vi har även gått igenom hur det påverkar de modellsystem som finns för trafikala beräkningar. Arbetet och rekommendationerna har diskuterats under en workshop med experter på LCA, samhällsekonomi och olika tillämpningsområden.
	Förankringsprocess för framtagna rekommendationer 
	En viktig del av arbetet har varit att genomföra ett ambitiöst förankringsarbete för att undvika att rekommendationer inte skulle vara praktiskt genomförbara och/eller accepterade. Av nämnd anledning anordnades en workshop med syftet att få in synpunkter på WSP:s rapportutkast över rekommendationer för hur LCA bör hanteras och implementeras i Trafikverkets kalkyler och beslutsunderlag. Målgruppen var representanter för olika delar av Trafikverket som kunde anses vara behjälpliga för att diskutera rekommendationernas praktiska tillämpbarhet. Inbjudan, protokoll samt deltagarförteckning från workshopen finns bilagda i Appendix 5. Synpunkter har varit en viktig ingrediens i framtagandet av rekommendationer till Trafikverket.
	Bakgrund
	I detta kapitel ges grundläggande beskrivningar av planeringsprocessen för infrastruktur samt om livscykelanalyser (LCA). Bakgrunden är nödvändig för förståelse av förstudiens fortsatta analys och rekommendationer.
	Planering av infrastruktur
	Innan Trafikverket kan påbörja byggande av infrastruktur föregås det av en omfattande planeringsprocess. Det sker dels en fysisk planering för enskilda projekt vilket resulterar i ett detaljerat underlag för hur det enskilda projektet ska genomföras, och dels en strategisk planering där åtgärder i transportsystemet planeras övergripande på nationell nivå vilket resulterar i en nationell transportplan. Båda dessa processer beskrivs närmare nedan.
	För Trafikverkets planering av transportsystemet gäller fyrstegsprincipen övergripande. Fyrstegsprincipen innebär att åtgärder ska prövas och prioriteras i följande ordning:
	• Åtgärder som påverkar transportbehovet och val av transportsätt.
	• Åtgärder som ger effektivare utnyttjande av befintligt väg- respektive järnvägsnät.
	• Förbättringsåtgärder
	• Nyinvestering och större ombyggnadsåtgärder
	Val av åtgärder för bättre fungerande transportsystem handlar om att lösa problem och tillgodose behov på ett sätt som bidrar till en hållbar samhällsutveckling och med kostnadseffektiva åtgärder. Alla former av åtgärder och åtgärdskombinationer liksom alla trafikslag ska studeras innan åtgärder väljs och ett projekt skapas. Processen som leder fram till åtgärdsval ska inkludera informationsutbyte med allmänheten, intresseorganisationer och berörda parter.
	Fysisk planering
	I Figur 1 nedan beskrivs översiktligt Trafikverkets gällande process för att planera och bygga väg och järnväg. Det pågår dock en översyn av planeringsprocessen och en ny process planeras träda i kraft i början av 2013. Förslaget till ny planeringsprocess, se Figur 2, innebär översiktligt att flera skeden slås ihop till en sammanhängande planläggningsprocess. 
	Figur 1. Trafikverkets gällande process för att planera och bygga väg och järnväg.
	Figur 2. Trafikverkets förslag till ny process för att planera och bygga väg och järnväg.
	De tre första skedena i den gällande planeringsprocessen består framförallt av avvägningar mellan olika allmänna intressen medan Trafikverket i arbets- eller järnvägsplanskedet gör avvägningar mellan allmänna och enskilda intressen. Det betyder att det är först i planskedet som man kan se säkert hur till exempel enskilda markägare berörs. 
	Hela processen är omfattande och tidskrävande vilket gör att tiden från idé till färdig väg eller järnväg sträcker sig över flera år. Planeringsprocessen regleras i ”Lagen om byggande av järnväg”, ”Väglagen” och ”Miljöbalken”. Det gör att planeringen följer en prövningskedja där både Trafikverket och övriga samhället medverkar. Enligt lagen ska väg och järnväg planläggas och byggas på ett sätt som medför minsta möjliga påverkan för såväl närboende som miljön men ändå uppfyller vägens och järnvägens ändamål och håller en skälig budget.
	Klimatbelastning och energianvändning för infrastrukturens livscykel ingår normalt inte i de miljöbedömningar som görs i de olika skedena av den fysiska planeringen.
	Förstudie

	Först identifierar och analyserar Trafikverket brister och möjligheter för att hitta tänkbara lösningar. Idéer som inte bedöms genomförbara sorteras bort. En öppen dialog med omvärlden är en viktig förutsättning för att kunna finna bra alternativ.
	Förstudien innehåller en översiktlig beskrivning av de olika förslagens förmodade miljöpåverkan. De lösningar som av någon anledning anses vara omöjliga att genomföra väljs bort. Om Trafikverket inte kan välja ett alternativ efter förstudien, och/eller om projektet ska tillåtlighetsprövas av regeringen, genomförs en väg- eller järnvägsutredning, annars följer planarbetet direkt efter förstudien.
	Projekt som inte är av någon större omfattning kan direkt gå vidare från förstudie till planering, utan att ansöka om regeringens tillåtlighet. En lösning som innebär en helt ny järnväg eller ett nytt spår som är längre än 5 km, stora ombyggnader, bygge av motortrafikleder, motorvägar samt fyrfältsvägar som är längre än 10 km har generellt en betydande miljöpåverkan och måste därför tillåtlighetsprövas.
	Väg- och järnvägsutredning

	I arbetet med väg- och järnvägsutredning prövar, analyserar och utvärderar Trafikverket de återstående lösningarna med syfte att ta fram underlag för val av alternativ. Till denna utredning hör en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som ska vara godkänd av länsstyrelsen. Den lösning som väljs i väg- och järnvägsutredningen ska ha regeringens tillåtlighet* innan arbetet med nästa steg, arbets- och järnvägsplan, kan påbörjas. Om endast ett alternativ finns kan projektet gå direkt från förstudie till arbets- eller järnvägsplan.
	Arbets- och järnvägsplan

	I planarbetet färdigställer Trafikverket utformning och slutgiltig sträckning, samt vilken mark och vilka fastigheter som berörs.
	Länsstyrelsen ska godkänna den miljökonsekvensbeskrivning som ingår i arbetet. Fokus på dialog och samråd med sakägare, kommuner, och övriga myndigheter och intressenter är fortfarande starkt. När planen är fastställd följer en överklagandetid innan planen vinner laga kraft. Först efter detta kan vi sätta spaden i jorden.
	Bygghandling

	Trafikverket tar nu fram den slutgiltiga bygghandlingen och projektets slutgiltiga tekniska utformning. Denna måste överensstämma med arbets- och järnvägsplanen, endast obetydliga avvikelser tillåts. Om större avvikelser eller förändringar görs i projektet kan det bli nödvändigt att ändra planen eller att upprätta en ny. För miljöledningsarbetet upprättar Trafikverket en miljöledningsplan som sedan styr verksamheten. 
	Strategisk planering
	Parallellt med fysisk planering av enskilda projekt pågår löpande en långsiktig strategisk planering av det samlade transportsystemet för väg, järnväg, sjöfart och luftfart. I det arbetet tas regelbundet en nationell transportplan fram för en tidsperiod på ca 10 – 15 år. År 2010 fick Sverige för första gången en gemensam långsiktig nationell transportplan för alla trafikslag i det svenska transportsystemet. 
	Regeringen fastställde Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 i mars 2010. I samband med fastställelsen gav regeringen Trafikverket två följduppdrag som redovisades under 2010. I mars 2011 publicerade Trafikverket ett sammanfattande plandokument. Planen innehåller:
	• de ekonomiska ramarna 
	• strategi för drift och underhåll av det statliga väg- och järnvägsnätet 
	• inriktningen för bärighetssatsningar på väg 
	• strategi för övriga effektiviseringar av transportarbetet (tidigare sektorsverksamheten) 
	• innehåll i åtgärdsområdena (mindre åtgärder) 
	• namngivna investeringar.
	Tillsammans med det sammanfattade plandokumentet publicerades även ett dokument med en samlad bedömning av effekterna av den nationella planen och länsplanerna. 
	Trafikverket kommer nu på uppdrag av regeringskansliet att ta fram en nationell transportplan för åren 2014 – 2025. Det är inte en ny plan, utan en komplettering av den nuvarande planen som gäller till och med år 2021. 
	Trafikverket upprättar den nationella planen för transportinfrastruktur utifrån direktiv och förutsättningar från regeringen. Detta sker i samarbete med länsplaneupprättare, andra myndigheter, intresseorganisationer och näringslivsrepresentanter. Trafikverket kommer att lämna ett förslag till uppdaterad plan i början av 2013.
	Utgångspunkt för arbetet är 2012 års infrastrukturproposition som presenteras av regeringskansliet i höst och det direktiv till uppdrag som därefter ges till Trafikverket.
	Samlad effektbedömning

	I arbetet med att ta fram en nationell transportplan jämför man och prioriterar bland hundratals olika åtgärder och projekt som befinner sig i olika skeden, allt från behovsanalyser och idéstudier till långt framskriden fysisk planering. För att kvalitetssäkra planen uppdaterar Trafikverket därför kostnadskalkyler, samhällsekonomiska kalkyler samt effektbedömningar och trafikprognoser för alla ingående åtgärder inför planeringsomgången. För att kunna jämföra och prioritera mellan åtgärder tas samlad effektbedömning fram för var och en av åtgärderna.
	Samlad effektbedömning är en generaliserad dokumentationsform som är uppbyggd i olika sammanfattningsnivåer. Metoden redovisar en beskrivning av problem eller möjligheter och förslag på åtgärder. Den visar också tre olika beslutsunderlag:
	• Samhällsekonomisk analys
	• Fördelningsanalys 
	• Transportpolitisk målanalys.
	Den Samhällsekonomiska analysen består i sin tur av såväl prissatta effekter som ej prissatta effekter. Dessa tillsammans utgör en samlad värdering av effekter, vilket utgör en stor del av en Samlad effektbedömning.
	/
	Figur 3. Samhällsekonomisk analys - vad ingår? (källa: Norska Vegvesen)
	I de fall då aktuell dokumentation finns från planering på projektnivå eller strategiska studier används den samlade effektbedömningen som en sammanfattning av tidigare gjorda utredningar om en åtgärd, som t.ex. en miljökonsekvensbeskrivning och en samhällsekonomisk kalkyl, men den innehåller även bedömningar som görs i samband med upprättandet. För att uppnå sina syften ska den samlade effektbedömningen beskriva åtgärden och i viss mån placera den i ett sammanhang, redogöra för dess troliga effekter och bidrag till måluppfyllelse, tydliggöra eventuella målkonflikter och ge referenser till det utredningsmaterial som finns om åtgärden.
	När och i vilken omfattning en samlad effektbedömning ska genomföras beslutas inom den strategiska planeringsprocessen. En riktlinje är att en samlad effektbedömning alltid skall göras när en samhällsekonomisk kalkyl upprättas. 
	Effektsamband för transportsystemet är ett viktigt stöd vid planering, projektering och uppföljning av alla slag av åtgärder inom transportsystemet och för att kunna genomföra samlade effektbedömningar. 
	Effektsamband för transportsystemet redovisar känd kunskap om olika effektsamband. Bilden är inte alltid entydig då olika undersökningar kan peka åt olika håll och därför redovisas i effektsambanden Trafikverkets ställningstagande. Det är också möjligt att använda Effektsamband för transportsystemet som ett uppslagsverk för att finna och sprida information om transportsystemet.
	Trafikverket arbetar kontinuerligt med att ta fram, värdera och sammanställa bättre kunskap om effekter av åtgärder i transportsystemet.
	Resultat av arbetet sammanställs i en publikationsserie som regelmässigt uppdateras, populärt kallad Effektkatalogen.
	Effektsamband används:
	• för att analysera effekter av vissa åtgärder
	• för samhällsekonomiska effektivitetsbedömningar
	• i samlade effektbedömningar
	• i miljöbedömningar
	• i fördelningsanalyser
	• vid beräkning av hur uppsatta mål kan nås så kostnadseffektivt som möjligt
	Klimatbelastning och energianvändning för infrastrukturens livscykel tas normalt inte med i de samlade effektbedömningarna eftersom det i dagsläget inte finns effektsamband identifierade för de miljöaspekterna.
	Samhällsekonomiska kalkyler

	En samhällsekonomisk kalkyl inkluderar de effekter som är möjliga att både kvantifiera och värdera. ”Samhällsekonomisk analys” eller ”samhällsekonomisk bedömning” är bredare begrepp och innebär en bredare bedömning där även svårvärderbara effekter bedöms, målet är att alla effekter som påverkar någon individ ska tas med. Den samhällsekonomiska kalkylen redovisas oftast med någon form av lönsamhetsmått, exempelvis nettonuvärdeskvot eller nettonuvärde. En samhällsekonomisk analys/bedömning redovisas ofta genom att man först presentarer kalkylen och sedan resonerar om vad de svårvärderbara effekterna, givet nivån på lönsamhetsmåttet, innebär för den totala lönsamheten. 
	De flesta samhällsekonomiska kalkyler är så pass komplicerade att de kräver modellstöd. De tre mest använda modellerna är:
	• Samkalk: Samkalk är kalkylmodellen som är kopplad till prognossystemet Sampers. Används till systemanalyser, styrmedelsanalyser, trafikeringsanalyser samt till analyser av större väg-, järnväg- och flyginvesteringar.
	• EVA: Används för analyser av mindre väginvesteringar.
	• Bansek: Används till analyser av järnvägsinvesteringar och trafikeringsförändringar som inte har systemeffekter.
	Alla modeller beräknar utsläppen från trafiken under kalkylperioden (från trafikstartsåret till det år då investeringen antas ha spelat ut sin roll). Inga effekter beräknas för transporter under byggtiden eller för produktion av infrastrukturen. Utsläppen från trafiken kan påverkas på följande sätt av en investering:
	• Antalet resor eller godstransporter kan öka.
	• Fördelningen mellan färdmedel kan ändras.
	• Fördelningen mellan rutter kan ändras.
	• Körförloppet kan ändras (ryckig körning ger mer utsläpp än jämn)
	• Antalet människor som påverkas av utsläppen kan ändras.
	• Bebyggelsestrukturen kan ändras.
	Sampers/Samkalk används för större eller mer komplexa investeringar samt för policyanalyser. Modellen kan fånga alla 6 effekter ovan. Förändringar i bebyggelsestrukturen på grund av åtgärder modelleras dock mycket sällan. För gods på väg används fasta matriser (man antar alltså ingen överflyttning eller nygenerering). Gods på järnväg beräknas separat.
	Bansek beräknar i princip effekterna 1-3, men utgår från elasticiteter hämtade från Sampers. Man gör alltså en enklare beräkning baserat på skattade känsligheter.
	EVA antar att ingen trafik nygenereras eller överflyttas från andra transportslag. Detta innebär att utsläppseffekterna underskattas (då även tillgänglighetsvinsterna underskattas innebär antagandet inte nödvändigtvis att nyttan över/underskattas). Det finns en modell för kompletteringar av EVAs utsläppsberäkningar, men den används sällan.
	Vilken av modellerna som används beror på vilket objekt som studeras, inte på vilken fas man är i utredningen. Det underlag som krävs är principiellt sett lika i så mening att man måste göra antagande om vilken vägtyp och dylikt som planeras. Däremot finns det en skillnad i att Sampers/Samkalk är en nationell modell där användaren i praktiken inte har möjlighet att detaljkoda hela nätet (man använder sig därför av nationella databaser), medan EVA bygger på att användaren har väl förtrogen med sitt objekt och ger möjligheter att koda mer detaljerat.
	Klimatbelastning och energianvändning för infrastrukturens livscykel tas normalt inte med i de samhällsekonomiska kalkylerna eftersom det i dagsläget inte finns effektsamband identifierade för de miljöaspekterna.
	Livscykelanalys - LCA
	För att få en rättvis heltäckande bild av energianvändning och klimatpåverkan från en produkt krävs ett livscykelperspektiv. Det är framförallt detta som skiljer LCA från många andra bedömningsmetoder som enbart tittar på den berörda delen (projektet eller företaget). Syftet med LCA är utöver att få en uppfattning om miljöpåverkan också få en uppfattning om de resursflöden som finns. Detta eftersom det då lättare går att se vad man kan göra för att minska miljöpåverkan. 
	Livscykelanalyser, inte minst på infrastruktur, är komplexa. I dem beaktas infrastrukturens hela livscykel, dvs. produktion och transport av ingåendematerial, byggprocess, drift och underhåll samt avveckling. Livscykelanalyser av transporter omfattar dessutom även trafikering, byggande och underhåll av fordon samt produktion och distribution av drivmedel. 
	I princip alla livscykelanalyser som företas förhåller sig på något sätt till ISO14040-serien vilket är en standard som täcker livscykelanalysstudier (LCA) och livscykelinventeringsstudier (LCI). Standarden är sprungen ur att resultaten från livscykelanalyser upplevdes vara allt för spretiga och det fanns behov att skapa en samsyn och förankring internationellt. Standarden beskriver inte tekniken för LCA i detalj, inte heller specificerar den metoder för de individuella faserna i LCA, utan är en samling minimikrav och anvisningar för LCA-studiens omfattning samt hur resultatet från en LCA-studie ska tolkas och tillämpas korrekt, som det finns samsyn och förankring internationellt. 
	Vid jämförelse av olika livscykelanalyser är det viktigt att gå in på djupet för att även jämföra studiernas olika förutsättningar. Av nämnd anledning kan resultatet av livscykelanalyser variera stort mellan olika infrastrukturprojekt och mellan olika studier på samma typ av infrastruktur. Jämförbarhet bör dock väga tungt för Trafikverket som i den egna projektplaneringsprocessen behöver fatta välgrundade beslut för vilka prioriteringar som ska göras och vilka alternativ som ska väljas. Sådant beslutsfattande förutsätter jämförbara fakta som med fördel kan baseras på livscykelanalys, förutsatt att förutsättningarna är desamma. 
	Inom området livscykelanalys skiljer man på en bokförings LCA (ALCA) och konsekvensorienterad LCA (CLCA). Den förstnämnda innebär jämförelser mellan de direkta effekterna av produkter, och används för att identifiera möjligheter för att minska sådana effekter i olika delar av livscykeln. En konsekvensorienterad LCA ger information om vad en förändring blir i de totala utsläppen som ett resultat av en marginell förändring i produktionen (och konsumtionen och bortskaffande) av en produkt, inklusive effekter både inom och utanför produktens livscykel. Detta innebär till exempel att metoderna har olika angreppsätt för att fördela (allokera) miljöpåverkan på produkten.  
	Skillnaden i tillämpningen av ALCA och CLCA illustreras av Searchinger m.fl. (2008). Studien visar att på grundval av en konventionell ALCA för majsbaserad etanol i USA gav 20 % utsläppsbesparing jämfört med bensin. Men på grundval av en konsekvensorienterad LCA påvisades att produktionsökningen som drevs på av US Energy Independence and Security Act, förväntades leda till en 47 % ökning av utsläppen jämfört med bensin. Den förväntade ökningen av utsläppen av växthusgaser tillskrevs en förändrad markanvändning driven av högre priser på majs, sojabönor och andra spannmål, som en följd av den ökade efterfrågan på majsstärkelse för etanolproduktion.  
	Det finns argument för båda angreppssätten. Ett är att bokförings-LCA i allmänhet bygger på stökiometriska förhållanden mellan in- och utflöden, och resultaten kan produceras med någotsånär kända nivåer av noggrannhet och precision, medan en konsekvensorienterad LCA starkt beroende av ekonomiska modeller som representerar relationer mellan efterfrågan på insatsvaror, priselasticiteter, utbud och marknadseffekter av biprodukter. Sådana modeller ger sällan kända nivåer av noggrannhet eller precision och bör därför tolkas med försiktighet (Brander m.fl. 2008). Valet av metod medför vanligtvis konsekvenser även för valet av data. I en bokförings LCA baseras data (särskilt miljödata från produktionen av el) på medelvärden medan en konsekvensorienterad LCA baseras på marginaldata. 
	Kostnadseffektiva livscykelanalyser
	Livscykelanalyser kan göras i många olika prisklasser beroende på bl.a. önskad detaljeringsgrad i analysen, omfattningen av det system man ämnar analysera samt tillgänglighet på indata till analysen. Saknar man behov av en väldigt detaljerad analys, utan mer är ute efter att få en översikt och lära sig mer om sin produkt kan man komma undan med ca 50 000 kronor för ett konsultuppdrag. Man kan då göra en så kallad screeningLCA som i stora drag visar var produktens miljöpåverkan ligger. Därefter kan man göra mer detaljerade analyser om man är intresserad av det. Vill man däremot ha en heltäckande analys för att kunna göra konkreta ändringar i processen får man räkna med att det kan kosta upp till flera hundra tusen kronor i konsultarvode. Och om det är väldigt stora och komplexa system som ska studeras kan kostnaderna bli ännu högre. En annan aspekt som styr kostnaden för att genomföra LCA är om analysen kan genomföras med befintliga, enklare kalkylatorer som kan användas utan att man behöver ha specifik LCA-kompetens, eller om man måste anlita konsult med expertkompetens, som måste bygga upp en systemmodell specifikt för studien. Faktorer som styr den totala kostnaden är:
	• Kostnader för LCA-verktyg
	• Kostnader för databaser
	• Kostnader för arbete:
	• Inventering av system
	• Konstruera systemmodell
	• Generera analysresultat och miljöpåverkanbedömning
	• Rapportskrivning
	Erfarenheter från LCA-arbete visar att de största kostnaderna är kopplade till arbetsinsatsen för att genomföra analysen. Kostnader för verktyg och databaser kan i vissa fall vara höga men är fasta kostnader och en mindre del av varje enskild analys. Den mest kostamma delen av arbetet är i sin tur ofta inventeringsarbetet. Det tar ofta tid att kartlägga processer, få tag på information om ingående material, processer och liknande om det inte redan finns en strukturerad systembeskrivning med sammanställningar av ingående material och energiresurser. På samma sätt kan konstruerandet av en systemmodell för beräkningar vara resurskrävande om systemet är komplext och det inte finns befintliga modeller att utgå ifrån. 
	Själva beräkningarna och tolkningarna av resultaten i form av miljöpåverkansbedömningar går däremot ofta snabbt genom användandet av beräkningsverktyg och definierade miljöpåverkanskategorier i standarder och andra regelverk för LCA-kalkyler.
	Om LCA-studier genomförs som forsknings- eller utvecklingsarbete, vilket ofta hittills varit fallet för LCA:er för infrastruktur, kan även framtagandet av rapport vara en resurskrävande del på grund av krav på detaljerade beskrivningar av metodik genomförande och resultat. I LCA-studier som genomförs mer repetitivt t.ex. inom produktutveckling i industrin behöver detta inte bli lika resurskrävande om man använder fördefinierade förutsättningar och format för analyser och resultatpresentation.
	Exempel från genomförda LCA-studier

	Inom ramen för Trafikverkets energieffektiviserings- och koldioxidprojekt (se Appendix 2) har det genomförts ett antal livscykelkalkyler för klimat och energi. Kalkylerna har genomförts för att ta fram klimatpåverkan för olika tänkbara alernativ i infrastrukturprojekt. Erfarenheten från de projekten visar att den typen av LCA-studier normalt kan kosta ca 200 000 kr. I förutsättningarna ingår då att det inte funnits färdiga systemmodeller att utgå från samt att uppgifter om mängder av material- och energiresurser levererats från de som projekterat, men att det underlaget inte varit komplett och inte systematiskt strukturerat. Det har inneburit att en hel del arbete fått läggas på att få fram inventeringsdata och projekten säger samstämmigt att det varit en av de största utmaningarna i projekten.
	I framtagandet av LCA-kalkyler för Västra Länken i Umeåprojektet har man även testat att genomföra kalkylerna dels med ett avancerat LCA-verktyg, SimaPro, och ett enklare Excel-baserat verktyg för Carbon Footprint (CF), från Environmental Agency England and Wales. Resultaten visade att kalkylerna gav jämförbara resultat förutsatt att använda bakgrundsdata som emissionsfaktorer för material och energiresurser var desamma. Detta indikerar att valet av verktyg för kalkyler är mindre viktigt så länge förutsättningarna för kalkylerna är väl definierade och att man fångar in de mest betydande påverkansfaktorerna i indata. 
	För de miljövarudeklarationer (EPD:er) som tagits fram för Botniabanan har LCA-studier genomförts som en kombination av forsknings-/utvecklingsarbete för Trafikverket och utefter specifika behov för Botniabanan. De LCA-studierna omfattande mycket stora och komplexa system, det saknades färdiga modeller att utgå från och det fanns ingen färdig, strukturerad sammanställning av material- och energiresurser att utgå från. Det innebar att LCA-studierna kostade mycket både med avseende på inventeringsarbete, konstruktion av systemmodeller och rapportskrivning. Ca 1 000 000 kr i konsultkostnader samt en hel del arbete från egen personal för insamling av data. I slutsatserna från slutrapporten från Botniabanan AB:s arbete med EPD:er konstateras:
	Konceptet att arbeta med LCA och EPD kan kännas avskräckande om man tittar på den ansträngning som krävts för att ta fram data för Botniabanans EPD:er. Men detta är egentligen en fråga om vilka system man arbetar med för att följa upp infrastrukturprojekt. Eftersom denna typ av arbete aldrig gjorts tidigare för ett järnvägsprojekt har vi sett att det ”normalt” är en brist på strukturerad uppföljning i form av mängden material, energi, markanvändning, etc. Vi har också sett att gamla ”sanningar”, som t ex det allmänna behovet av grundförstärkning, kan vara ganska felaktiga och bygger på gamla uppskattningar som kanske aldrig har verifierats. Vi tror dock att med erfarenheten från Botniabaneprojektet, kombinerat med kunskap om den typ av uppföljning som krävs i system för miljöcertifiering av infrastrukturprojekt, som CEEQUAL, är det möjligt att identifiera de parametrar som är viktigast att följa upp och hur man gör det på ett systematiskt sätt så att EPD-arbete inte behöver vara så kostsamt i framtiden.
	Erfarenheterna ovan visar på att det är viktigt att hitta ett systematiskt och strukturerat arbetssätt för genomförande av LCA-kalkyler för klimat och energi för att hålla kostnaderna nere. Den viktigaste faktorn är att hålla kostnaderna för inventeringsarbetet nere, men det är också viktigt att arbeta med färdiga strukturer för systemmodeller och att hitta effektiva och rationella arbetssätt för resultatpresentation och -analys. 
	Avgränsningar och förutsättningar
	I uppdragsspecifikationen för förstudien ingick ett antal givna avgränsningar och förutsättningar, och under projektets gång har ytterligare ett antal utgångspunkter formulerats för att tydliggöra vad förstudien ska resultera i.
	• Rekommenderade arbetssätt ska direkt koppla till Trafikverkets planeringsprocess för infrastrukturprojekt och de beslutspunkter som finns i den.
	• Förstudien ska så långt som möjligt ta hänsyn till förslaget till ny planeringsprocess som förväntas träda i kraft i januari 2013. 
	• Förstudien ska i första hand fokusera på den fysiska planeringsprocessen men rekommenderade arbetssätt ska även harmonisera och fungera i övergången mellan den strategiska och den fysiska planeringen.
	• Rekommenderade arbetssätt ska ansluta till arbetsgången för samhällekonomiska analyser för infrastrukturprojekt. 
	• För att få en rättvis heltäckande bild av energianvändning och klimatpåverkan från en produkt krävs ett livscykelperspektiv. Livscykelanalys (LCA) ska därför användas för att analysera energianvändning och klimatpåverkan från byggande, drift och underhåll av infrastruktur.
	• Samma LCA-underlag ska kunna användas i alla aktuella beslutsunderlag för miljöbedömningar och samhällsekonomiska bedömningar.
	• Rekommenderade arbetssätt ska garantera jämförbarhet mellan projekt.
	• De miljöaspekter som hanteras är klimat och energi
	• Med LCA avses i denna förstudie livscykelanalyser för aspekterna klimat och energi. Kallas hädanefter klimatkalkyler i rapporten.
	• LCA för infrastrukturprojekt omfattar här inte trafikering utan endast byggande, drift och underhåll av infrastrukturen. Anledningen är att infrastrukturens klimatbelastning saknas i de miljöbedömningar som görs i planeringen medan trafikeringen är inkluderad. Det bör dock poängteras att det är av stor vikt att beakta helheten, dvs. både infrastruktur och trafikering, för att undvika suboptimering vid klimat- och energieffektiviseringsåtgärder.
	• Framtagande av LCA-underlag ska kunna ske på ett kostnadseffektivt sätt utan stort extraarbete.
	• Rekommendationerna ska avse ett långsiktigt arbetssätt, men det kan finnas behov av anpassningar av arbetssätt på kort sikt i ett uppstartskede, vilka bör belysas.
	• Förstudien ska ta hänsyn till nationella och internationella projekt inom och utanför Trafikverket där liknande frågor hanteras.
	• Rätt LCA-frågor ska hanteras i rätt skede av planeringsprocessen, enligt den så kallade ”Sållningsprincipen” som beskrivs nedan.
	Med sållningsprincipen menar vi, kortfattat, att varje fråga bör hanteras på rätt nivå i processen. Detta illustreras i figuren nedan för hur miljöfrågor bör hanteras i planeringsprocessen i enlighet med lag om byggande av väg/järnväg och miljöbalken. Stora övergripande miljöfrågor av allmänt intresse hanteras tidigt. Ju längre fram processen fortskrider desto mer kunskap om detaljer och enskilda intressen erhålls. Alltmer kunskap om tekniska detaljer resulterar i alltmer kunskap om miljömässiga förhållanden. Sållet visar också att om man försöker lyfta upp en liten sten (= detaljerad miljöfråga) högt upp i det glesa sållet så är risken stor att den trillar igenom. Detta kan bero på att t ex tekniska eller säkerhetsmässiga förutsättningar ändrats och de löften som lämnats tidigare i processen kan således inte hållas.
	/
	Figur 4. Beskrivning av sållningsprincipen utifrån miljöprövning av Botniabanan. Notera att figuren inte överensstämmer med den nya planläggningsprocessen utan har enbart tagits med i syfte att illustrera sållningsprincipen. Bilden är hämtad från Botniabanan AB.
	På samma sätt kan man inte hantera LCA-frågor kring detaljerade tekniska lösningar, som t.ex. val av beläggningstyp eller val av metod för grundförstärkning, i de tidiga skedena eftersom det inte finns tillräckligt detaljerade underlag för sådana avvägningar då. I de tidiga skedena behövs det istället underlag som ger möjlighet att jämföra t.ex. en väglösning mot en järnvägslösning eller ett vägalternativ som går igenom ett berg mot ett alternativ som går runt eller över berget. Allt eftersom man sedan får fram mer detaljerade projekteringsunderlag i de senare skedena kan man hantera mer detaljerade frågeställningar.
	Det är i grunden samma princip som tillämpas i successiv analys för kostnadskalkyler för infrastrukturprojekt. Den går i korthet ut på att man gör en kalkyl för varje skede och i dessa med hjälp av workshops med experter och statistiska metoder identifierar de största osäkerheterna och vilka åtgärder som måste vidtas för att minimera dessa osäkerheter. 
	Kartläggning av behov av klimatkalkyler för infrastruktur
	I denna del av rapporten presenteras en genomgång till varför livscykelanalyser behöver genomföras och implementeras i Trafikverkets kalkyler och beslutsunderlag. Beskrivningen redovisar översiktligt:
	• vilken betydelse infrastrukturen har för klimatpåverkan och energianvändning i ett livscykelperspektiv
	• hur stor andel av infrastrukturens klimatpåverkan och energianvändning som har med byggande, drift respektive underhåll
	• vilka effektiviseringspotentialer som finns för infrastrukturens påverkan på klimat och energi
	• efterfrågan på beslutsunderlag som inkluderar infrastrukturens effekter för att göra uppföljning av mål och lagkrav samt att styra verksamheten
	• vilka behov som finns i olika steg av processen, från strategisk och tidig fysisk planering till färdig infrastruktur och förvaltning. 
	Infrastrukturens klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv
	Flera studier har visat att en betydande del av trafikens klimatpåverkan sker som indirekta utsläpp i byggande, drift och underhåll av trafikens infrastruktur. I tabellen nedan ges ett antal exempel på studier som kartlagt infrastrukturens klimat/koldioxidavtryck i relation till transporttjänsten som helhet. Stripple & Uppenberg (2010) har även kartlagt primärenergianvändning relaterat till transporttjänsten.
	Tabell 1. Exempel på studier som kartlagt infrastrukturens klimat/koldioxidavtryck i relation till transporttjänsten som helhet.
	Studie
	Trafikslag
	Innehåll
	Enhet
	Infrastruktur (% av total)
	Baron et.al (2011)
	Järnväg (El)
	Carbon footprint-analys av fyra nya höghastighetsjärnvägar (dubbelspårig): "LGV Mediterranée" från Valence till Marseille, "South Europe Atlantic-Project" i Frankrike från Tours till Bordeaux, linje från Taipei till Kaohsiung i Taiwan samt "Peking-Tianjin" i Kina. 100-årig beräkningsperiod för infrastrukturen. Spannet visar det högsta och lägsta värdet av fyra fallstudier. 
	g CO2/ pkm/år
	16-39%
	Stripple & Uppenberg (2010)
	Järnväg (El)
	Nybyggd enkelspårig järnväg. Detaljerad analys. 60-årig beräkningsperiod för infrastrukturen. Totala utsläpp/energianvändning har allokerats mellan gods- och persontrafik i relation till transportarbetet (bruttotonkilometer).
	g CO2-ekv. /pkm/år
	85%
	MJ primärenergi/pkm
	41%
	Stripple (2001)
	Väg
	Jämförelse av väg med asfalt- eller betongbeläggning, med eller utan vägbelysning och trafikljus. Beräkningsperiod 40 år.
	g CO2/pkm
	5 – 12%
	Svensson 2006
	Väg*
	Avhandling som bl.a. innehåller CO2-utsläpp fördelat mellan infrastruktur och trafik för olika trafikslag, däribland bil samt el- och dieseldrivna tåg.
	g CO2/transp.ekv.
	ca 5%
	Järnväg (El)*
	g CO2/transp.ekv.
	ca 15%
	Järnväg (Diesel)*
	g CO2/transp.ekv.
	ca 50%
	van Essen m.fl. (2011)
	Väg
	Scenarioberäkning för två olika alternativa motorvägar runt en större stad (ca 25 km motorväg).
	ton/år
	0,5%
	*Observera att CO2-utsläppen i studien uttrycks som transportekvivalenter där godstrafiken har sammanvägts med persontransporter. Det är ett sätt att vikta samhällsnyttan där transporten av en person, en viss sträcka (personkilometer), värderas lika mycket som att transportera ett ton gods (tonkilometer) motsvarande sträcka. Detta ger visserligen ett lägre faktiskt utsläpp än om resultatet bara bestod av en av nämnda parametrar - pkm eller tkm - men utgör inget problem i sammanhanget då det inte påverkar förhållandet mellan infrastruktur och trafik.   
	I Stripple & Uppenberg (2010) utgör järnvägsinfrastrukturens för enkelspårig järnväg hela 85 procent av transporttjänstens totala klimatpåverkan. Noterbart är att primärenergianvändningen i samma fas endast utgör 41 procent av totalen. Detta visar med all tydlighet att den använda energin som ligger utanför infrastrukturen, t.ex. som används i framdriften av fordonet, ger ett mycket liten klimatpåverkan per energienhet. Detta tack vare att till exempel fordonsdriften helt baseras på förnybar energi. Skulle framdriften av tåget istället ske med fossil energi (el från fossila energiråvaror eller dieseltåg) skulle infrastrukturens andel av totala utsläpp minska betydligt (Svensson 2006). Fortfarande skulle dock infrastrukturen utgöra en betydande andel av transporttjänstens klimatpåverkan per personkilometer och år. 
	UIC (2011) pekar på att järnvägsinfrastrukturen för höghastighetståg också har en relativt stor betydelse i relation till transportjänstens som helhet, då med avseende på koldioxidavtryck per personkilometer och år. 
	Av tabellen framgår att andelen av utsläpp som härrör från infrastrukturen varierar avsevärt beroende på studie och det transportslag som avses. Viktiga faktorer bakom detta är bland andra val av elmix, antagen trafikering, väg/järnvägsavsnittet utformning (t.ex. andelen tunnlar och broar), systemavgränsningar samt antalet år som studierna sträcker sig över. Av detta följer att det mer är en regel än ett undantag att LCA-studier inkluderar känslighetsanalyser för att undersöka hur olika antaganden slår på resultatet. 
	Ser man till absoluta utsläppstal är konstruktion, drift och underhåll av väginfrastrukturen allt annat än marginell. Nyligen publicerad forskning på KTH visar att byggande, drift och underhåll av vägar står för uppskattningsvis 2,5 till 3 miljoner ton koldioxid per år (Susanna Toller 2012). 2,5 till 3 miljoner ton koldioxid motsvarar cirka 15 procent av utsläppen från Sveriges inrikestransporter (Naturvårdsverket 2011). 
	Även enskilda vägprojekt kan ha stor betydelse i ett större sammanhang. Miliutenko (2012) visar att de totala utsläppen av växthusgaser under livscykeln (konstruktion, drift och underhåll) av vägtunneln Norra Länken uppgår till cirka 431 000 ton CO2-ekvivalenter. Det bör understrykas att denna siffra kan variera betydligt beroende på vilken elmix som antas i tunnelns driftsfas. 
	I tabellen nedan presenteras hur klimatpåverkan fördelas mellan byggande, drift och underhåll av infrastruktur. Observera att trafikering inte är inkluderat.
	Tabell 2. Fördelning av klimatpåverkan mellan byggande, drift och underhåll av infrastruktur. Observera att trafikering inte är inkluderat.
	Studie
	Trafikslag
	Information
	Enhet
	Byggande
	Drift
	Underhåll
	EPD for the railway infrastructure on the Bothnia Line (2010)
	Järnväg
	19 mil enkelspårig järnväg, 144 broar och 25 kilometer tunnel. Beräknings-period 60 år.
	ton CO2-ekv./km
	73%
	<1%
	27%
	Jernbaneverket (2011)
	Järnväg
	Höghastighetsbana med dubbelspår. Beräkningsperiod 60 år.
	ton CO2-ekv./ km dubbelspår 
	67%
	*
	33%**
	Schlaupittz (2008) 
	Järnväg
	Avser ”Standardbanen” i enkelspårigt utförande. Beräkningsperiod 100 år.
	ton CO2-ekv./km enkelspårig järnväg 
	99%
	*
	<1%
	Karlsson & Carlsson 2010
	Väg
	Typvägar baserat på regelverk och erfarenheter kring hur vägar byggs i Sverige. Data representerar en motorväg. Beräknings-period 60 år.
	ton CO2/ km väg
	79%
	21%
	***
	Miliutenko m.fl. (2012)
	Väg-tunnel
	Fallstudie Norra Länken. Beräkningsperiod 100 år. 
	ton CO2-ekv./km väg
	36%
	56%
	8%
	Stripple (2001)
	Väg
	Motsvarar klimatpåverkan för ”Asphalt road,hot method,low emission vehicles” Beräknings-period 40 år.
	g CO2/km väg 
	85%
	10%
	5%
	* Drift är inräknad i underhållsfasen
	** Varav 2410 ton härrör från hantering av avfall som uppkommer i och med underhållsåtgärder
	*** Ingår i Driftfasen
	Järnväg
	För Botniabanan gjordes en mer detaljerad studie av vilka material som stod för de största bidragen till klimatpåverkan från infrastrukturen, se Tabell 3 nedan. Där framgår att det finns några material som helt dominerar utsläppen av koldioxid relaterat till produktion av infrastrukturmaterial. Stål och cement tillsammans står för 75% av de totala CO2-utsläppen i samband med infrastrukturmaterial. Uppgifterna för byggnader, som ger ett bidrag på 11% i tabellen, är aggregerade data för materialutsläpp och anläggningsarbeten i samband med byggandet av stationer och godsterminaler. Majoriteten av dessa utsläpp kommer från användningen av stål och betong. Så stål och cement kan faktiskt sägas stå för omkring 85% av de totala materialrelaterade CO2-utsläppen för Botniabanans infrastruktur.
	Tabell 3. Dominansanalys av materialens bidrag till miljöpåverkanskategorin klimatpåverkan för Botniabanan. Procentsatserna avser andel av den materialrelaterade klimatpåverkan.
	Material/
	delsystem
	Bana
	Tunnlar
	Broar
	Stationer/
	byggnader
	Banunder-byggnad
	El, signal, tele
	Totalt
	Stål
	29%
	4%
	5%
	3%
	3%
	43%
	Cement
	6%
	10%
	11%
	5%
	0%
	32%
	Byggnader
	11%
	11%
	Aluminium
	4%
	4%
	Sprängämnen
	0%
	2%
	1%
	3%
	Plast
	0%
	1%
	1%
	1%
	2%
	Koppar
	1%
	1%
	Totalt
	35%
	16%
	16%
	11%
	10%
	9%
	97%
	Bilden av att ett fåtal material dominerar den materialrelaterade klimatpåverkan bekräftas av materialflödesanalyser som gjorts för järnvägsprojektet Kungsängen – Kallhäll. I Figur 5 nedan ser man att stålets bidrag till materialrelaterad energianvändning (en indikator som till stor del är jämförbar med klimatpåverkan) även för det projektet är totalt dominerande. Materialflödesanalysen i projektet omfattande inga broar eller tunnlar varför bidraget från cement/betong inte är lika stort som för Botniabanan. Av samma anledning är bidraget från metaller som aluminium och koppar i el-/signal-/telesystemen relativt sett större jämfört med Botniabanan. I figuren framgår även att påverkan från krossat material är betydande. Mängdmässigt dominerar krossat material totalt jämfört med övriga material, men energibehovet per viktenhet för att producera materialet är betydligt lägre än för stål och betong varför det totala bidraget blir betydligt mindre än för stål och i samma storleksordning som för betong. Orsaken till att bidrag från krossat material inte finns redovisat för Botniabanan är att de utsläppen inte definierades som materialrelaterade utan som utsläpp relaterade till fordon i anläggningsverksamheten eftersom krossning till största delen utfördes i linjen med bergmassor från projektet.
	/
	Figur 5. Materialanvändning och materialrelaterad energianvändning för järnvägsprojektet Kungsängen – Kalhäll.
	För Botniabanan kan man se att spårsystemet dominerar CO2-utsläppen i samband med stål (29%). Ungefär 26 av dessa 29% är relaterade till produktion av räls, och resten är relaterat till armeringsstål i sliprar och utrustning för fastsättning av räls på sliprar. Bidraget från stål till övriga delsystem, är relaterade till armeringsstål (t.ex. i broar och stålfiber i sprutbetong), stålbalkar för broar, kablar m.m.
	För cement är dominansen av klimatpåverkan från en enda produkt inte lika självklart som för stål. Tunnlar och broar är för Botniabanan de infrastruktursystem som bidrar mest till klimatpåverkan från cementproduktion (10% respektive 11%). Användningen av cement för byggande av tunnel är främst relaterad till användning av sprutbetong (7,5 av 10%). Resten är främst relaterad till cementinjektering och kabelkanaler. För broar används cement främst till betong för fundament, pelare och överbyggnad, men också i betongpålar för grundförstärkning. Förutom tunnlar och broar ger även delsystemen banunderbyggnad och bana ett betydande bidrag till CO2-utsläpp från cementtillverkning, 5% respektive 6%. För banunderbyggnad är detta relaterat till kabelkanaler och -brunnar, trummor och fundament för kontaktledningssystemet. För bana är utsläppen helt relaterade till användningen av betongsliprar.
	Väg
	För byggande av väg är den övergripande bilden av vilka material som dominerar den materialrelaterade klimatpåverkan till stor del densamma som för järnväg. De största skillnaderna mellan väg och järnvägsinfrastruktur är att det i den senare går åt betydligt mer stål till följd av behovet av räls och att det för vägprojekt tillkommer ett signifikant bidrag från asfaltbeläggning.  I Figur 6 sammanfattas resultaten från en LCA-studie av fyra olika typvägar (Karlsson R. & Carlson A., 2010, Beräkning av energiåtgång och koldioxidutsläpp vid byggande, drift och underhåll av vägar, VTI). Där framgår att bidraget från asfaltproduktionen uppgår till ca 1/3 av den totala energianvändningen för byggande, drift och underhåll för alla vägtyper. Det stora bidraget från grundläggning är även det till största delen materialrelaterat till följd av användande av cement i kalk-/cementpelare eller i betongpålar för grundförstärkning. Jernbaneverket (2011) har även visat att byggande av ”vanlig” bank kan behöva grundförstärkas så pass mycket att ”vanlig” bank blir mer utsläppsintensiv än de normalt mer utsläppsintensiva järnvägselementen bro och tunnel.  
	/
	Figur 6. Energianvändning ur ett livscykelperspektiv för byggande, drift och underhåll av fyra olika typvägar.
	En slutsats av studien, som bekräftas av andra liknande studier, är dock att variationerna mellan olika enskilda vägobjekt är mycket stor och att generella slutsatser när det gäller bidrag till klimatpåverkan från olika projektdelar bör dras med försiktighet. En generell slutsats som ändå går att dra av studierna ovan är att insatser av stål, cement och asfalt samt masshantering är de största bidragsgivarna till materialrelaterade utsläpp av växthusgaser i byggande av både väg- och järnvägsinfrastruktur. 
	Klimatpåverkan från själva byggandet av infrastrukturen påverkas stort av hur stor andel av byggnationen som består av mer materialintensiva komponenter som tunnlar och broar. Detta är den enskilt mest avgörande faktorn för storleksordningen för både väg- och järnvägsinfrastrukturens klimatpåverkan.  T.ex. visar EPD:er för Botniabanan att en tunnellösning (enkelspår) har ungefär dubbelt så höga utsläpp av klimatgaser per km jämfört med en normal järnvägsterrass och en brolösning ungefär fyra gånger så höga utsläpp. Stora skillnader finns också mellan olika tunnelkonstruktioner beroende på hur komplicerade de är och hur mycket lining/betonginklädnad som används.
	Effektiviseringspotentialer
	I nuläget finns ingen samlad bedömning för effektiviseringspotentialer vad gäller infrastrukturen som helhet men flertalet studier pekar på att den kan vara betydande. Till exempel har drift av vägar och produktion av byggmaterial identifieras som nyckelfaktorer för att minska utsläpp av växthusgaser och energianvändning under väginfrastrukturens livscykel (Miliutenko 2012). I samma studie dras också en mer övergripande slutsats att det finns en betydande potential för att minska utsläpp av växthusgaser och energianvändning i vägtransportsystemet, om väginfrastrukturens hela livscykel beaktas från början i den politiska beslutsprocessen. 
	Jernbaneverket (2011) pekar också ut ett antal huvudområden där det finns utrymme för att förbättra järnvägsinfrastrukturens klimatprestanda. Bland dessa återfinns att minska materialinsatsen per funktion och materialsubstitution. I rapporten ges mer ingående exempel inom respektive område. 
	I samband med framtagande av EPD:er för Botniabanan identifierades stålet till rälsen som den komponent som hade det enskilt största bidraget till klimatpåverkan från infrastrukturmaterial (ca 30%). Om man t.ex. via krav i upphandling kan premiera val av stål med låg klimatpåverkan finns en teoretisk besparingspotential på ca 0,5 ton CO2/ton stål vid val av bästa tillgängliga teknik jämfört med normalfallet, vilket skulle ge en mycket stor reduktion av klimatgaser i ett sådant projekt.
	I Uppenberg m.fl.2011 beräknas för Förbifart Stockholm översiktligt koldioxidutsläpp för utvalda material i ett normalläge (Business-as-usual) och ett önskvärt läge (Best practise). Differensen dem emellan utgör besparingspotentialen. I studien bedöms koldioxidavtrycket för vissa vanligt förekommande material i byggandet av väginfrastruktur kunna minskas med mellan 20-39 procent beroende på vilket material som avses (Tabell 4). 
	Tabell 4. Effektiviseringspotentialer för CO2-utsläpp kopplade till material, beräknade för Förbifart Stockholm.
	Mängd i projektet
	CO2-utsläpp utan klimatåtgärd
	CO2-utsläpp med klimatåtgärd
	CO2-minskning
	Procentuell minskning
	Stål
	44 000 ton
	88 000 ton
	66 000 ton
	22 000 ton
	25%
	Sprängämne (inkl. borrning)
	12 000 ton
	6 000 ton
	4 800 ton
	1 200 ton
	20%
	Betong
	1 440 000 ton
	220 320 ton
	135 360 ton
	84 960 ton
	39%
	Asfalt 
	700 000 ton
	56 000 ton
	39 000 ton
	17 000 ton
	30%
	Klimatåtgärder som avses i tabellen ovan omfattar t.ex. val av betong med inblandning av flygaska eller slaggprodukter och asfalt som tillverkas vid lägre temperatur än normal varm beläggning. Material med bättre klimatprestanda förutsätter naturligtvis att även övriga tekniska och funktionella krav uppfylls. För flygaska och slaggprodukter gäller dessutom att de uppfyller Trafikverkets krav gällande innehåll av farliga ämnen.  
	Det är också viktigt att ha ett helhetsperspektiv så att inte t.ex. val av vägbeläggning med bättre klimatprestanda gör att utsläppen från trafiken ökar p.g.a. ökad friktion.
	I Uppenberg m.fl. 2011 studerades även vissa besparingspotentialer kopplade till åtgärder för minskad energianvändning vid byggande samt en översiktlig bedömning av kostnader för att åstadkomma effektiviseringarna. Den samlade bilden var att det inte fanns någon tydlig koppling mellan effektiviseringsåtgärderna och ökade kostnader, snarare tvärtom. Minskad energianvändning och materialanvändning innebär oftast även minskade kostnader. Val av material med bättre klimatprestanda behöver inte heller innebära ökade kostnader men det finns en tröghet och en rädsla i branschen för att prova nya metoder och material. Det kan också i vissa fall finnas tröskelkostnader kopplade till tester av material för att se att de uppfyller tekniska krav. Slutsatsen är att det finns outnyttjade besparingspotentialer som inte verkar fångas upp av ekonomiska styrmedel som skatter och utsläppsrätter. Och potentialerna är stora både i absoluta och relativa tal. Trafikverket har ett övergripande mål att reducera utsläppen av CO2 för hela sin verksamhet med ca 150 000 ton under 2012, vilket är ungefär i samma storleksordning som de sammanlagda teoretiska besparingspotentialerna för materialval i Förbifart Stockholm i Tabell 4. 
	Tillstånd idag och framtida utveckling

	Utsläppen av klimatgaser från byggande, drift och underhåll av vägar och järnvägar utgör i dagsläget en ganska liten del av Sveriges totala utsläpp. Det finns dock tecken som tyder på att utsläppen av klimatgaser från infrastrukturbyggande kan öka i absoluta tal i framtiden.
	För bygg- och fastighetssektorn redovisas i en rapport producerad av forskare från KTH (Toller m.fl. 2011) hur ett antal miljöparametrar har utvecklats mellan 1993 och 2007. Den visar bland annat att utsläppen av klimatgaser från produktion av byggnadsmaterial och transporter nu är större än utsläppen från uppvärmningen av byggnader, se figur nedan. Det beror delvis på att utsläppen från uppvärmningen har minskat p.g.a. övergång till förnybara bränslen från fossila. Men det är också intressant att notera att utsläppen av växthusgaser från sektorn exklusive uppvärmning inte har minskat utan snarast ökat och är nu större än utsläppen från uppvärmningen. De ökade utsläppen är främst relaterade till ökad användning av byggnadsmaterial med höga klimatgasutsläpp, som främst betong och stål, samt från transporter i samband med byggande. Slutsatsen som dras av författarna är att det behövs ytterligare styrmedel och att bygg- och fastighetssektorn måste välja miljövänligare material och optimera transporterna om man ska kunna fortsätta att minska utsläppen av växthusgaser.
	/
	Figur 7. Bygg och fastighetssektorns totala utsläpp av växthusgaser (ton) mellan åren inklusive respektive exklusive uppvärmning
	Det finns idag ingen liknande utredning för hur klimatgasutsläppen har förändrats i anläggningsbranschen över tiden. Men det är troligt att utvecklingen liknar bygg- och fastighetssektorns. En sådan utveckling beror både på hur mycket som byggs och hur resurseffektiva lösningar man bygger.  
	Tecken som tyder på ett ökat byggande av resursintensiva lösningar är bland annat att stora byggprojekt med överdäckade vägar blir allt vanligare, inte minst i storstadsregionerna. Det planeras och byggs just nu en rad så kallade överdäckningar, det vill säga överbyggda trafikleder, i Stockholms län. 
	Överdäckningar har en mängd fördelar, till exempel att trafiken göms undan och markytor kan användas till annat. Höga och ökande markpriser gör att det blir lönsamt att genomföra dessa materialintensiva och komplexa projekt i attraktiva storstadsområden. 
	Det finns också flera exempel på pågående och planerade väg- och järnvägsprojekt med omfattande bro- och tunnellösningar, t.ex. Förbifart Stockholm. Sådana löningar kan ofta vara attraktiva eftersom man då kan ”gömma undan” infrastrukturen för att minimera konflikter med t.ex. bullerstörningar för närboende, kulturhistoriska intressen eller skyddade naturområden. Men de är materialintensiva och ger upphov till mycket högre utsläpp av klimatgaser jämfört med ”normala” lösningar p.g.a. användning av stora mängder stål och betong.
	Hur denna trend ser ut bör utredas vidare. Att få ett bättre LCA-baserat underlag för infrastrukturens klimatpåverkan är dock en förutsättning för att kartlägga en sådan utveckling.  
	Utsläpp som är relaterade till infrastrukturen kan även få en större betydelse i relation till utsläppen från trafiken om en framtida utveckling i transportsektorn gör att man når politiska mål om minskade klimatgasutsläpp från trafiken. 
	Sammanfattning av behov för beskrivning av infrastrukturens klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv
	Vi anser att Trafikverket har behov av:
	 Harmoniserade metoder för att beskriva klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv eftersom utsläpp av klimatgaser från byggande, drift och underhåll av transportinfrastruktur är betydande i absoluta tal och ibland även i förhållande till trafikens utsläpp.
	 Metoder för att identifiera och realisera outnyttjade effektiviseringspotentialer för klimatpåverkan från infrastrukturprojekt, som inte fångas upp av ekonomiska styrmedel. 
	 Underlag för att utreda utvecklingen av infrastrukturens klimatpåverkan över tid.
	Målstyrning inom Trafikverket
	Nationella mål och verksamhetssystem
	Det faktum att flera studier har visat att indirekta utsläpp i byggande, drift och underhåll av transportinfrastruktur kan vara betydande har inneburit att Trafikverket fokuserat ytterligare på att också inom detta område arbeta med att minska energianvändning och klimatpåverkan. Som ett led i detta har målsättningar vuxit fram där det finns ett tydligare fokus på just infrastrukturens klimatpåverkan och energianvändning. Detta syns inte minst i skrivelsen Samlat planeringsunderlag för Energieffektivisering och Begränsad klimatpåverkan där Trafikverket närmare preciserat vad som krävs för att sektorn ska bidra till det nationella klimatmålet och för att Trafikverket ska nå de mål inom klimatområdet som regeringen satt upp. Prioriterade åtgärder och styrmedel för att nå målen delas i planeringsunderlaget in i fyra huvudområden:  
	• Transportsnål samhällsplanering och infrastruktur för klimatsmarta val 
	• Energieffektiv användning av transportsystemet inklusive val av transportsätt 
	• Energieffektiva fordon, fartyg och flygplan med ökad andel förnybar energi 
	• Energieffektiv infrastrukturhållning
	Det är framförallt inom området Energieffektiv infrastrukturhållning som målsättningar finns för att ha ett livscykelperspektiv och att inkludera LCA för klimat och energi i beslutsunderlag för planering och projektering av åtgärder. På en övergripande nivå anges målsättningen vara att minska energianvändningen i ett livscykelperspektiv genom att inkludera energianvändningen för byggande, drift, underhåll av väg eller järnväg samt trafiken på dem, se Figur 8. Det ges dock i dagsläget liten vägledning i Trafikverkets verksamhetssystem för hur detta ska göras eftersom verksamhetssystemet är under uppbyggnad.
	/
	Figur 8. Minimera summan av energianvändning för vägens eller järnvägens livscykel inklusive trafik. Hämtad från Trafikslagsövergripande planeringsunderlag för begränsad klimatpåverkan, Trafikverket.
	Inom vissa delar av verksamhetssystemet finns dock tydligare mål formulerade. T.ex. finns för området materialförsörjning följande mål fastslagna med relevans för infrastrukturens effekter: 
	• Minska mängden insatsmaterial med bibehållen funktion
	• Välja material med lågt carbon footprint (låg materialrelaterad klimatpåverkan)
	Trafikverket har för sina kritiska framgångsfaktorer formulerat styrkortsmål för sin verksamhet utifrån den nationella transportplanen. Ett av dessa gäller klimat/energi och enligt detta mål har Trafikverket åtagit sig att minska koldioxidavtrycket med ca 150 000 ton under 2012. I nuläget finns dock inga trafikverksövergripande styrkortsmål uppsatta för minskning av energianvändning eller klimatgasutsläpp relaterade till investeringsverksamheten ur ett livscykelperspektiv. Däremot har verksamhetsområde Stora Projekt (PR) satt upp ett eget styrkortsmål för åtgärder i investeringsverksamheten som minskar energianvändningen och/eller CO2-utsläpp, om 30 000 ton för 2012. 
	Med målformuleringar med allt tydligare bäring på att minska energianvändning och klimatpåverkan i byggande, drift och underhåll av infrastruktur, finns en allt större efterfrågan på att kunna:
	• Sätta kvantifierbara mål
	• Identifiera åtgärder för måluppfyllelse (besparingspotentialer)
	• Beskriva hur en besparing kan räknas hem
	För att kunna uppnå detta behöver metoder utvecklas för att på ett systematiskt och effektivt sätt identifiera och beräkna effekter av effektiviseringsåtgärder i infrastrukturprojekt ur ett livscykelperspektiv. Men det finns också ett stort behov av att utveckla metoder för att bryta ned övergripande mål för klimat- och energieffektivisering på enskilda projekt för att det ska vara möjligt för projekten att bedöma vilka åtgärder som behövs för att uppnå målen och ta hänsyn till det i planering och projektering.
	Strategisk planering
	I regeringens proposition från 2008, Framtidens resor och transporter - infrastruktur för hållbar tillväxt. Prop. 2008/09:35, anges att beslutsunderlag i åtgärdsplanering bör omfatta även indirekta utsläpp från till exempel byggande, drift och underhåll:
	”I transportsystemets livscykel finns en rad indirekta energi- och miljöposter, t.ex. vid byggande, drift och underhåll av infrastrukturen. Ur energi- och utsläppssynpunkt är det stor skillnad på att bygga i tunnel, i bergsskärning, på höga bankar eller på plan mark. Mängden bergssprängning och massförflyttning kan påverkas genom val mellan olika infrastrukturlokaliseringar, tekniska standarder, geometrisk utformning m.m. Energiåtgång och utsläpp i samband med drift och underhåll påverkas också av val som görs i de tidiga planeringsskedena. Energieffektiviseringar vid byggande och drift av infrastrukturen kan därför ge ett väsentligt bidrag till minskade utsläpp av växthusgaser. Beslutsunderlag i åtgärdsplaneringen bör därför omfatta även dessa aspekter.”
	”Regeringen bedömer att Vägverket och Banverket i samarbete med anläggningsbranschen bör ta fram ett utvecklingsprogram för energieffektivare infrastrukturhållning.”
	I underlaget till den gällande nationella transportplanen för 2010 – 2021 fanns inte klimatbelastning och energianvändning för infrastrukturens livscykel beaktat i vare sig de samhällsekonomiska kalkylerna eller de samlade effektbedömningarna för ingående åtgärder eftersom det i dagsläget inte fanns effektsamband identifierade för de miljöaspekterna vid utarbetandet av planen. Detta fick Trafikverket kritik för från regeringen. Dåvarande Vägverket lät då Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, göra en översiktlig effektbedömning i efterhand vilken finns redovisad i effektbedömningen för den fastställda planen. Regeringen förväntar sig att infrastrukturens effekter ska vara inkluderade i effektbedömningar av den nationella transportplanen för 2014 – 2025 som ska tas fram under 2012 – 2013. Det finns av den anledningen ett starkt behov av att ta fram de effektsamband som är nödvändiga för att beskriva infrastrukturens effekter på en detaljeringsnivå som är lämplig för den strategiska planeringen. På liknande sätt har regeringen i Norge ställt krav på att det ska tas fram en ”miljöbudget” för större väg- och järnvägsprojekt som ingår i deras nationella transportplan. 
	I Trafikverkets långsiktiga strategiska planering har man utvecklat en metod för miljöbedömning av transportplaner på övergripande strategisk nivå för att integrera miljöhänsyn i transportplaner så att en hållbar utveckling främjas. Processen för miljöbedömning av transportplaner ska inte förväxlas med miljökonsekvensbedömningar, som är en process för prövning av enskilda objekt, eller miljökonsekvensbeskrivning, som är en dokumentation och presentation av resultat från en miljökonsekvensbedömning.
	I metoden för miljöbedömning finns bedömningsgrunder för betydande miljöpåverkan framtagna för ett antal miljöaspekter som ska täcka in de nationella miljökvalitetsmålen. När det gäller behov av underlag baserat på LCA är det främst energianvändning och påverkan på klimat som är aktuella miljöaspekter, och de hanteras i bedömningsgrunderna för Klimatfaktorer. För indikatorn Planens betydelse för energianvändning i infrastrukturhållningen anges att:
	• Negativ betydande miljöpåverkan uppstår om planen leder till förändringar i infrastrukturen som resulterar i ökad energianvändning ur ett livscykelperspektiv med > 1%. 
	• Positiv betydande miljöpåverkan uppstår om planen leder till förändringar i infrastrukturen som resulterar i minskad energianvändning ur ett livscykelperspektiv > 1%.
	Tanken är att förslaget till plan ska analyseras m.a.p. åtgärder som syftar till minskad energianvändning vid byggande, drift och underhåll av infrastruktur utifrån det Trafikslagsövergripande planeringsunderlaget för begränsad klimatpåverkan. Metoder som föreslås för uppföljning är:
	• Mätning av bränsleanvändning i entreprenader
	• Handledning för beräkning av energieffektivisering och förändrade CO2-utsläpp, version 3.0.
	Utvecklingsbehov som lyfts i bedömningsgrunderna är:
	• Efterkalkyl bör kompletteras med CO2
	• Förbättring av efterkalkyl överlag
	• LCA-verktyg med schabloner för energianvändning vid nybyggnad, drift och underhåll av infrastruktur.
	Samhällsekonomiska kalkyler och samlad effektbedömning

	Redan innan uppstart av denna förstudie fanns en insikt om att trafikens indirekta utsläpp, i byggande, drift & underhåll av infrastrukturen, inte kommer att påverka den så kallade nettonuvärdeskvoten (NNK) i särskilt hög grad om de inkluderas i de samhällsekonomiska kalkylerna för projekt. Trafikens direkta utsläpp, som står för merparten av transporternas totala utsläpp av klimatgaser, inkluderas och värderas i de samhällsekonomiska kalkylerna men påverkar trots det normalt inte NNK nämnvärt på grund av en högre värdering av restidsvinster, olycksrisker m.m. 
	Vi har ändå ansett det vara en principiellt viktig ståndpunkt att klimatpåverkan från infrastrukturhållning ska integreras i den samhällsekonomiska kalkylen. Argumenten för det är bl.a. att det är ett prioriterat förbättringsområde för Trafikverkets verksamhet och för att åstadkomma en mer komplett beskrivning av transporters klimatpåverkan som ett underlag för samhällsekonomisk analys. Det finns också andra effekter som inkluderas i den samhällsekonomiska kalkylen men som har en marginell påverkan på NNK. Det är således inget hållbart argument för att inte ta med infrastrukturens klimatpåverkan i kalkylerna. Påverkan på NNK är dessutom helt relaterad till den ekonomiska värderingen av en effekt. Så om värderingen av utsläpp av klimatgaser i framtiden höjs i förhållande till andra effekter kan betydelsen öka. 
	Oavsett om infrastrukturens klimatpåverkan inkluderas i den samhällsekonomiska kalkylen eller inte finns ett stort värde att ta med klimatpåverkan i den samhällsekonomiska analysen och den samlade effektbedömningen, det vidare begreppet i vilken kalkylen ingår som en del. Dels för att infrastrukturens klimatpåverkan i absoluta tal kan utgöra en mycket stor post och där det kan skilja mycket mellan alternativ vilket potentiellt skulle kunna vara avgörande för val av lösning. Dels för att det kan vara intressant att lyfta fram återbetalningstider, t.ex. att det tar ett visst antal år innan en järnväg börjar betala sig i termer av nettominskningar av klimatgasutsläpp. 
	Fysisk planering
	I beskrivningen av den fysiska planeringsprocessen i avsnitt Fysisk planering framgår att infrastrukturens klimateffekter oftast inte tas med i miljöbedömningar för projekt i olika skeden. För att regelmässigt kunna inkludera denna behöver följande underlag tas fram:
	• Effektsamband för infrastrukturens klimatbelastning
	• Riktlinjer för hur klimatbelastningen ska beskrivas och vägas mot andra miljöaspekter i miljöbedömningar för olika skeden
	• Arbetssätt för hur uppgifter om infrastrukturens klimatbelastning ska föras över mellan skeden
	Det är dock stor skillnad på detaljeringsgraden i det underlag som finns tillhands för att göra miljöbedömningar i de olika skedena. Detsamma gäller för vilket underlag som finns tillgängligt för att kunna göra såväl kostnadskalkyler som klimatkalkyler i de olika skedena. I tabell 5 åskådliggörs detta i Trafikverkets riktlinjer för anläggningskostnadskalkyler för projekt i olika skeden.
	Tabell 5. Riktlinjer för anläggningskostnadskalkyler i olika skeden. Hämtat från Trafikverkets Kalkylhandledning Väg och Bana.
	I enlighet med sållningsprincipen måste även ambitionen när det gäller klimatkalkyler anpassas till vad som går att hantera i respektive skede. Eftersom projektkostnad är ett tungt vägande beslutsunderlag i planeringen är det svårt att tänka sig att det går att ha högre ställda ambitioner när det gäller klimatkalkylers detaljeringsgrad än för kostnadskalkyler. Klimatkalkyler för olika skeden bör därför anpassas till den typ av underlag som används för kostnadskalkylerna enligt tabellen ovan. För att genomföra klimatkalkyler behövs uppgifter om vilka mängder av material (som stål, betong, stenkross etc.) och processer (som borrning, transporter, sprängning etc.) som används i ett projekt. Utöver det behövs också uppgifter om emissionsfaktorer för klimatgaser och energianvändning för de använda materialen och processerna. En översiktlig beskrivning av behov av underlag för klimatkalkyler i olika skeden redovisas nedan och sammanfattas i Tabell 6.
	Förstudie

	I förstudieskedet finns inga detaljerade uppgifter om resursbehov och liknande att tillgå för byggande av infrastruktur. Och det kan även i det skedet vara aktuellt med vägande av effektiviseringsåtgärder mot nybyggnadsåtgärder, enligt fyrstegsprincipen som beskrivs under Strategisk planering.
	Det behövs därför schabloner för material- och processmängder för ”typlösningar” av hel infrastruktur. T.ex. normal riksväg, motorväg, enkelspårsjärnväg etc. Dessutom behövs generella emissionsfaktorer för material och processer som speglar normal tekniknivå och geografisk representativitet.
	Järnvägsutredning/vägutredning

	Beslut i utredningsskedet om terrängkorridor och teknisk standard (exempelvis vägtyp, överdäckning eller tunnel) ger förutsättningarna för arbetet i planskedet med att detaljutforma anläggningen. För att det ska gå att utvärdera alternativa lokaliseringar och ta beslut krävs i vissa fall att tekniska lösningar och utformningar översiktligt studeras redan i utredningsskedet. 
	På samma sätt som i förstudien behövs fortfarande schabloner för hel infrastruktur, men de behöver även kunna kombineras med schabloner för anläggningsdelar som bro, tunnel etc. Även i detta skede behövs generella emissionsfaktorer.
	Järnvägsplan/arbetsplan

	I planskedet handlar alternativstudier om placeringen av sträckningen och anpassningar till omgivande närmiljö. Olika alternativ för utformningen av projektet ingår också. Det kan gälla val av brotyp, planskildhet över eller under vägen eller järnvägen och materialval samt olika sätt att åtgärda negativa miljöeffekter som inte har kunnat undvikas, till exempel bullerskydds åtgärder. 
	I detta skede börjar det finnas ett relativt detaljerat underlag för den planerade lösningen, och detaljprojektering för vissa delar kan ha påbörjats. Schabloner för anläggningsdelar är användbara även i detta skede men kan kombineras med sammanställningar av mängder och processer baserade på den mängdförteckning som tas fram i projekteringen. Även i detta skede behövs generella emissionsfaktorer.
	Bygghandling

	I bygghandlingen och i byggskedet ska planens ambitioner och krav på miljöanpassning säkerställas. Det är därför särskilt kritiskt att kunskap förs över mellan planskede och byggskede. Tekniska lösningar och miljöåtgärder detaljprojekteras under arbetet med bygghandlingen.
	Bygghandlingen innehåller en detaljerad mängdförteckning för alla de byggdelar projektet omfattar. Ur denna kan en sammanställning av de mest relevanta material- och processmängderna tas fram som ett underlag till klimatkalkyl. För de flesta material och processer behövs generella emissionsfaktorer, men i vissa fall kan detaljerade val av material eller processer göras för att reducera klimatpåverkan eller energianvändning. I sådana fall finns ett behov av specifika emissionsfaktorer för dessa material eller processer.
	Byggskede

	När byggandet är klart kan en efterkalkyl för klimat och energi göras baserat på en sammanställning av de mest relevanta material- och processmängderna utifrån mängdsammanställningen för den utförda anläggningen. För emissionsfaktorer kan det finnas ytterligare behov av specifika emissionsfaktorer, utöver de generella, för val som gjorts under byggskedet. 
	Drift och underhåll

	Vid byggandet av infrastruktur kan material eller tekniska lösningar ha valts för att minska klimatpåverkan under drift- och underhållsfasen, t.ex. energieffektivare fläktar i biltunnel. Det är då viktigt att det finns information om detta som kan följas upp så att anläggningen drivs och underhålls på tänkt sätt så att inte ett dåligt underhåll försämrar en tänkt klimateffektivisering. På samma sätt måste det finnas dokumenterade specifika emissionsfaktorer för material som valts för klimateffektivisering så att man kan säkerställa att klimatprestanda bibehålls även vid utbyte av material.
	Tabell 6. Behov av underlag för LCA-kalkyler för klimat och energi i olika skeden.
	 Schabloner för hel infrastruktur
	 Generella
	 Schabloner för hel infrastruktur
	 Schabloner för anläggningsdelar 
	 Generella
	 Schabloner för anläggningsdelar 
	 Mängdsammanställning från projektering plan
	 Generella
	 Mängdsammanställning från projektering bygghandling
	 Generella
	 Ev specifika från föreskrivna material eller processer
	 Mängdsammanställning från utförd anläggning
	 Generella
	 Ev specifika från användamaterial eller processer
	 Uppföljning
	 Uppföljning
	Sammanfattning av behov för målstyrning inom Trafikverket
	Vi anser att Trafikverket har behov av:
	 Metoder för att systematiskt och effektivt kunna identifiera och beräkna effekter av effektiviseringsåtgärder i ett livscykelperspektiv. 
	 Metoder för att bryta ned övergripande mål för klimat- och energieffektivisering på projektnivå.
	 Effektsamband för att beskriva infrastrukturens klimatpåverkan i den strategiska och fysiska planeringen.
	 Riktlinjer för hur klimatbelastning ska beskrivas och vägas mot andra miljöaspekter i miljöbedömningar i olika skeden av den fysiska planeringen.
	 Arbetssätt för hur uppgifter om infrastrukturens klimatbelastning ska föras över mellan skeden.
	 Anpassning av klimatkalkyler till de underlag som används för anläggningskostnadskalkyler.
	Befintliga metoder och koncept för klimatkalkyler
	Nedan presenteras de tillvägagångssätt för klimatkalkyler som definierats utifrån kombinationen litteraturstudie, i dialogform med enskilda experter samt workshop. Matrisen har fungerat som input i arbetet med att identifiera olika övergripande strategier för hur Trafikverket skulle kunna gå tillväga för att generera klimatkalkyler inom planeringsprocessen. I tabellen nedan sammanfattas dessa alternativ.
	Det finns flertalet varianter för hur Trafikverket skulle kunna gå tillväga för att generera klimatkalkyler i planeringsprocessen. 
	Ett tänkbart tillvägagångssätt är att använda verktyg som kopplas till projektkalkyler. Anavitor är ett exempel på ett sådant kommersiellt tillgängligt verktyg. Det utnyttjar dataflöden som i alla fall tas fram i projekteringsprocesser och gör LCA utifrån dessa med kvalitetssäkrad metodik. Verktyget är tänkt att kunna användas av en icke-LCA-expert och är i nuläget främst anpassat för större företagsorganisationer såsom Skanska och NCC. Verktyget är inte integrerat med någon form av samhällsekonomisk kalkyl. Om Trafikverket skulle vilja använda Anavitor i planeringsprocessen krävs en anpassning till de underlag och verktyg som används där, framför allt för de tidigare skedena. 
	Det finns också verktyg som tar ett helhetsgrepp på klimatkalkylen i den bemärkelsen att kalkylen beaktar såväl infrastrukturens som trafikeringens effekter. Ett exempel är det LCA-baserade utvärderingsverktyget och planeringsstödet JouleSave. Detta verktyg fungerar dock endast ihop med ett projekteringsverktyg som heter Bentley MX Road. Verktyget kräver likt Anavitor-konceptet anpassning för att kunna användas under de tidigare skedena i Trafikverkets planeringsprocess. Verktyget används i nuläget inte i Sverige.  
	Om integration önskas med samhällsekonomisk kalkyl kan man tänka sig ett alternativ att utveckla klimatmoduler i befintliga verktyg för kostnads-nyttoanalyser. Här är norska Vegvesendets (Norges motsvarighet till Vägverket) förfarande ett gott exempel. I deras mest använda verktyg för kostnads-nyttoanalyser, EFFEKT, har de utvecklat och integrerat en metod (modul) för att beräkna energiförbrukningen och utsläpp av växthusgaser för vägprojekt. 
	Ett ytterligare alternativ för Trafikverket skulle kunna vara att utveckla ett eget verktyg för integrerade LCA-kalkyler. Uppenbara fördelar med ett sådant förfarande är att Trafikverket ges full kontroll på kalkyleringsprocessen samt att verktyget kan skräddarsys för egna behov. Samtidigt är det rimligt att anta att utvecklingskostnaderna skulle kunna vara omfattande. 
	Det skulle även vara möjligt för Trafikverket att backa tillbaka ett steg, dvs. att överlåta kalkylen till extern utförare men underlaget tas fram på egen hand. Det här skulle innebära att upprätta en egen schablondatabas, inkl. egen databas för emissionsfaktorer. Här går det att dra nytta av redan befintliga verktyg samtidigt som Trafikverket kan garantera jämförbarhet mellan kalkyler oavsett utförare. Men det går också att backa ytterligare ett steg vilket innebär att låta allt utvecklingsarbete av underlag ske hos externa utförare och att Trafikverket enbart agerar kravställare. 
	Ett extremt scenario som enbart tagits med som en ytterlighet är att lämna fältet fritt, dvs. att inte ha någon som helst styrning över klimatkalkyler i Trafikverkets planeringsprocess, utan enbart kräva ATT sådana görs. Det är ju att göra det enkelt för sig, men nackdelar som att inte ha kontroll, inte få jämförbara resultat, risken att bli beroende av enskild aktör m.m. är uppenbara. 
	I tabellen nedan sammanfattas för- och nackdelar med beskrivna alternativ. 
	Tabell 7. Alternativa strategier för att genomföra klimatkalkyler inom Trafikverkets planeringsprocess samt för- och nackdelar med dessa. Delvis baserade på verktyg/metoder som presenterades vid en av projektets workshop (se Appendix 2 – Workshop 1: Användande av LCA i planering och projektering av infrastrukturprojekt). 
	Alternativ
	Fördelar
	Nackdelar
	Befintligt verktyg, möjligt att koppla till projektkalkyler, fristående från samh. ek. kalk.  (Anavitor)
	 Färdigt koncept för alla skeden
	 Används av branschen
	 Kvalitetssäkrad miljödata
	 Direkt anpassning till TRV:s behov
	 Beroende av leverantör
	 Ev. dyrt
	 Anpassning fortfarande nödvändig
	 I dagsläget inte anpassat till ”lekman”
	Befintligt koncept, ej kopplat till projektkalkyler, integrerat i samh. ek. kalk.  (EFFEKT)
	 Direkt kopplad till samh.ek.kalk.
	 Genererar klimatkalkyl automatiskt
	 Obefintlig risk att det inte används
	 Omfattande mjukvaruutveckling krävs
	 Låst till tidiga faser
	 Sämre transparens
	Befintligt koncept, direkt kopplat till projektkalkyler, fristående från samh. ek. kalk. (JoulsSave+MXroad)
	 Helhetsperspektiv där även trafikens effekter inkluderas
	 Genererar klimatkalkyl automatiskt
	 Kan användas i alla skeden planeringsprocessen
	 Används ej i Sverige
	 Svårbedömd utvecklingskostnad
	Egenutvecklat verktyg för integrerade LCA-kalkyler 
	 Full kontroll
	 Direkt anpassning till TRV:s behov
	 Utvecklingskostnader för verktyg (relativt billigt i tidiga skeden med ”enkla snurror”)
	Egen schablondatabas, inkl. egen databas för emissionsfaktorer men lämnar fältet fritt för val av metod/verktyg
	 Hög kontroll
	 Direkt anpassning till TRV:s behov
	 Klimatkalkyl kan baseras på befintliga verktyg
	 Ej integrerad lösning
	 Granskningsprocess krävs
	Kravställare - endast ange tydliga krav på hur klimatkalkyler ska tas fram
	 Enkelhet, ”Ryggen fri”
	 Ev. uppmuntrar till utveckling av verktyg
	 Dålig kontroll
	 Omfattande granskningsprocess
	Ingen samordning, lämna fältet fritt
	 Enkelt
	 Ej jämförbart kalkylresultat
	 Dålig kontroll
	 Risk att enskild aktör styr utvecklingen
	Alternativen i tabellen ovan har legat till grund för de diskussioner som föregått framtagande av rekommendationer som återfinns i kap. 9. 
	Rekommendationer för implementering av klimatkalkyler inom Trafikverket
	Denna del av rapporten innehåller förslag på riktlinjer för i vilka projekt och för vilka delar av planeringsprocessen som klimatkalkyler ska göras samt om klimatkalkyler bör göras i olika omfattningar på grund av projektens storlek etc. Inledningsvis ges en överblick över de övergripande principer som bör vara utgångspunkter vid implementering i Trafikverkets organisation. 
	I Figur 9 nedan beskrivs översiktligt ett förslag till arbetssätt för att på ett systematiskt och strukturerat sätt inkludera klimatkalkyler i den fysiska planeringsprocessen för infrastrukturprojekt. 
	Figur 9. Översiktligt förslag till arbetssätt för att på ett systematiskt och strukturerat sätt inkludera klimatkalkyler i den fysiska planeringsprocessen för infrastrukturprojekt. En mer detaljerad processbild återfinns i Appendix 5 - Översiktligt förslag till arbetssätt där arbetsbetssättet utgår ifrån hur den nya planeringsprocessen förväntas se ut från 1 januari 2013.  
	De grundläggande beståndsdelarna i arbetssättet är:
	Steg 1 En klimatkalkyl ska göras för de alternativ som studeras i varje skede i den fysiska planeringsprocessen.
	Steg 2 Klimatkalkylen ska vara baserad på underlaget till anläggningskostnadskalkyler som tas fram i planering och projektering.
	Det ska finnas en struktur för att sammanställa underlaget till anläggningskostnadskalkylerna som input till klimatkalkylerna.
	Steg 3 Det ska finnas schabloner för mängdsammanställningar för material och processer med olika detaljeringsgrad beroende på skede.
	Det ska finnas fastställda emissionsfaktorer för de viktigaste materialen och processerna.
	Steg 4 Baserat på ovan givna förutsättningar ska klimatkalkyler kunna genereras med valfritt LCA-verktyg.
	Steg 5 Resultatet från genomförda klimatkalkyler ska kunna användas i såväl miljöstyrning (MKB, miljöprogram för byggskede, upphandlingskrav m.m.) som samhällsekonomisk kalkyl och samlad effektbedömning i både den fysiska och strategiska planeringen. 
	Resultat från klimatkalkyler som görs efter slutfört byggskede (efterkalkyl) ska återföras på ett strukturerat och regelbundet sätt för kunskapsuppbyggnad och uppdatering av mängdschabloner och emissionsfaktorer.
	Rekommenderat tillvägagångssätt för klimatkalkyler
	Genomgången av metoder och koncept för klimatkalkyler har visat att det finns många goda exempel på arbetsätt, arbetsformer, verktyg och modeller för att utföra klimat- och/eller energikalkyler på anläggningssidan. Då jämförbarhet mellan projekt väger tungt för Trafikverket - då i meningen att kunna fatta välgrundade beslut för vilka prioriteringar som ska göras - tror vi att Trafikverket ska vara den som sätter förutsättningarna för klimat- och energikalkylerna, men att det står utföraren av kalkyler fritt att välja vilken/vilka modeller/verktyg som ska användas. Detta oavsett om genomförandet av klimatkalkyler hamnar hos Trafikverket eller entreprenör beroende på skede och entreprenadform.   
	I praktiken handlar vårt förslag om att slå fast förutsättningar för vilka mängdschabloner samt emissionsfaktorer för material och processer som ska ligga till grund för klimatkalkylen i respektive projektskede. Därtill föreslås framtagande av kompletterande kriterier för hur klimatkalkylerna t.ex. ska redovisas. 
	I figuren nedan illustreras vår rekommendation för att ta fram klimatkalkyler genom hela planeringsprocessen, som garanterar att kalkylresultaten kan användas för rättvisande jämförelser mellan olika projekt. 
	/
	Figur 10. Illustration över förslag på arbetsätt som Trafikverket rekommenderas att anamma i arbetet med framtagandet av klimatkalkyler. Förfarandet möjliggör jämförbarhet mellan olika projekt och alternativ genom hela planeringsprocessen. Figuren återfinns mer högupplöst i Appendix 6 – Illustration över förslag på arbetsätt .
	Den svarta boxen som ringar in byggskedet illustrerar att det för den fasen redan finns kalkylförutsättningar satta inom det internationella EPD-systemet. Således rekommenderas Trafikverket dra nytta av detta och inte uppfinna hjulet på nytt.  
	Det föreslagna arbetssättet innebär att Trafikverket lämnar fältet fritt för utförare att använda valfritt verktyg så länge som förutsättningarna följs. Därmed ges ingen omedelbar fördel till enskilda entreprenörer samtidigt som Trafikverket undviker sårbarheten med att vara knuten till enskilda verktyg/modeller/modellutvecklare. 
	Erfarenheter visaratt det är viktigt att hitta ett systematiskt och strukturerat arbetssätt för datainsamling för att hålla kostnaderna nere (se Kostnadseffektiva livscykelanalyser). Baserat på detta rekommenderar vi:
	• Utgå från befintliga data för mängder och processer i infrastrukturprojekt som genereras i planerings- och projekteringsarbetet, dvs. samma underlag som används för anläggningskostnadskalkyler 
	• Ta fram struktur för hur information från projektering ska sammanställas för olika detaljeringsnivåer
	• Fastställ vilka emissionsfaktorer som ska användas
	• Ta fram fördefinierade förutsättningar och format för analyser och resultatpresentation.
	För att mängdschabloner ska kunna tas fram på ett rationellt sätt i anslutning till kostnadskalkyler bör Trafikverket initiera ett arbete för att specificera och strukturera den information som behövs från underlaget till kostnadskalkylerna. En sådan struktur bör utgå från detaljerade mängdförteckningar baserade på AMA-koder och utifrån dessa specificera vilka poster i mängdförteckningarna som är viktigast att ta med och vilka processer kopplat till dessa som bör inkluderas. Baserat på en sådan grundstruktur kan sedan grupper av mängdposter och processer läggas ihop till olika aggregeringsnivåer för att få fram schabloner för mängder och processer för byggdelar och hela anläggningsdelar som t.ex. tunnel, bro etc. I praktiken föreslås följande tillvägagångssätt: 
	• Upprätta bruttolista för önskvärda komponenter utifrån kalkylriktlinjer
	• Upprätta struktur för mängd- och processammanställningar baserade på AMA-koder och aggregeringsnivåer för byggdelar och anläggningsdelar
	• Identifiera och samla in data som krävs för att hantera drift och underhåll. T.ex. att ta hänsyn till olika komponenters livslängder. 
	• Upprätta specifikation om vilken information som bör finnas för komponenterna (metadata)
	• Upprätta schabloner enligt 2. och 3. baserat på befintliga sammanställningar från genomförda infrastrukturprojekt, VTI,  entreprenörer , ETSI och andra svenska och europeiska projekt m.m.
	• Ta fram schabloner för komponenter som saknas enligt steg 1
	• Beslut om former för ägande och förvaltning av schablondatabas
	• Upprätta databas
	Urvalet av emissionsfaktorer bör vägledas av ISO 14041-seriens krav på datakvalitet (se Appendix 4 - Krav på datakvalitet enligt SS-EN ISO 14040, Miljöledning – Livscykelanalys: Principer och struktur). Dessa minimikrav och anvisningar är allmänt accepterade och vedertagna och bör fungera som ett värdefullt stöd för att göra ett rationellt urval av data. I praktiken föreslås följande tillvägagångssätt i valet av emissionsfaktorer:
	• Upprätta bruttolista för vilka material och processer som emissionsfaktorer ska tas fram för, baserat på litteraturgenomgång. Utgångspunkten bör vara de 20 material som står för störst klimatpåverkan i Trafikverkets verksamhet. 
	• Bestämma teknisk och geografisk representativitet. T.ex. europeiskt medel och nordisk elmix. 
	• Bestämma kvalitetskrav för data som ska tas fram
	• Upprätta specifikation om vilken information som bör finnas om emissionsfaktorerna (metadata). T.ex. tidsrelaterad täckning (den önskade åldern på data och minsta tidsperiod under vilken data bör vara insamlade), teknisk täckning (t ex viktade medelvärden av den verkliga processmixen, bästa tillgängliga teknik eller sämsta fungerande enhet).
	• Urval av data som uppfyller satta krav. T.ex. från IVL-miljödata, Ecoinvent, TRV internt (asfalt) m.m.
	• Beslut om former för ägande och förvaltning av databas för emissionsfaktorer.
	• Upprätta databas i lämpligt format utefter omfattning, komplexitet och behov av tillgänglighet. ”Databas” kan i sin enklaste form här t.ex. utgöras av sammanställning i Excel-format som uppdateras och görs tillgänglig i gällande version.
	Ett tredje ben i vår rekommendation är att Trafikverket bör upprätta kompletterande riktlinjer för hur en klimatkalkyl ska utföras och användas,. En handledning för hur klimatkalkyler ska utföras bör tas fram. En sådan bör bl.a. innehålla riktlinjer för avgränsningar, datakvalitet, datainsamling och kriterier för rapporteringsformat. Förutom att styra upp hur en klimatkalkyl ska genomföras behöver man även ta fram arbetssätt för att tolka klimatkalkylen och för att utifrån den tolkningen kunna:
	• identifiera besparingspotentialer av olika förbättringsåtgärder, 
	• sätta kvantifierbara mål relaterat till förbättringsåtgärder, samt
	• beskriva hur uppsatta mål kan följas upp.
	Sammanfattningsvis är syftet med det föreslagna arbetssättet att skapa jämförbara klimatkalkyler för infrastrukturprojekt, som inkluderar de mest betydande påverkansfaktorerna utan att utge sig för att vara heltäckande. Det finns en risk att drunkna i arbete och administration om man ger sig in i ett arbete med att bygga upp en databas för mängdschabloner och emissionsfaktorer med ambitionen att vara heltäckande. Trafikverket bör därför noggrant analysera vilken omfattning och detaljeringsgrad som bedöms vara tillräcklig för att uppnå syftet innan man startar arbete med att bygga upp databaser. 
	Förhållningssätt till ISO-standarden för LCA

	I princip alla livscykelanalyser som företas förhåller sig på ett eller annat sätt till ISO14040-serien vilket är en standard som täcker livscykelanalysstudier (LCA) och livscykelinventeringsstudier (LCI). En LCA-studie innehåller enligt standarden fyra faser:
	• Definition av mål och omfattning
	• Inventeringsanalys
	• Miljöpåverkansbedömning, och
	• Tolkning
	Omfattningen, avgränsningen och detaljeringsgraden hos en LCA-studie beror på föremålet för och den avsedda användningen av studien. Djupet och vidden hos LCA-studier kan skilja sig avsevärt åt beroende på målsättningen med varje enskild LCA-studie. 
	Övergripande handlar standarden om hur minimikrav och anvisningar för hur en LCA-studies omfattning ska definieras samt hur resultatet från en LCA-studie ska tolkas och tillämpas korrekt. Om klimatkalkyler genomförs för infrastrukturprojekt enligt föreslaget arbetssätt kan kalkylerna för varje enskilt skede ses som LCA:er som bör uppfylla ISO-standarden. Det går också bra att uppfylla standarden för varje skede även om det kan skilja avsevärt i detaljeringsgrad när det gäller avgränsningar och datakvalitet mellan skeden. Det gör man genom att i LCA-studierna definiera förutsättningarna för t.ex. avgränsningar och datakvalitet. Sådana förutsättningar bör beskrivas för olika skeden i en handledning för klimatkalkyler som nämnts i föregående avsnitt. 
	Eftersom syftet med att regelmässigt göra klimatkalkyler är att skapa en grund för att jämföra projekt med varandra, identifiera de största förbättringspotentialerna samt att skapa en bild av den totala påverkan från byggande, drift och underhåll med avseende på klimat och energi anser vi att bokförings LCA (se kap. Livscykelanalys - LCA) är det arbetssätt som bör användas, och som avses i rekommendationer i denna förstudie.
	I vilka projekt bör klimatkalkyler utföras i planeringsprocessen?
	På en övergripande nivå är livscykelanalyser för byggande, drift och underhåll av infrastruktur endast relevant att utföras för projekt kategoriserade enligt fyrstegsprincipens steg tre och fyra-åtgärder (ombyggnad & nybyggnation). Övriga åtgärder, så kallade steg ett- och två-åtgärder, medför per definition ingen eller försumbar påverkan på byggande, drift och underhåll av infrastruktur vilket gör att det inte motiverar utförande av en livscykelbaserad klimatkalkyl för infrastruktur. Däremot görs i planeringsprocessen för alla typer av åtgärder en bedömning av åtgärdernas klimatpåverkan från trafikeringen 
	Fysisk planering

	Enligt de argument som presenteras i kap. 0, varför infrastrukturens klimatpåverkan bör inkluderas i den samhällsekonomiska kalkylen, har det föranlett rekommendationen att klimatkalkyler alltid bör genomföras när krav finns på samhällsekonomisk analys, dvs. i projekt kategoriserade enligt fyrstegsprincipens steg tre och fyra-åtgärder (ombyggnad & nybyggnation), i projektets fysiska planeringsprocess. 
	Strategisk planering

	Enligt kap. 5 i denna rapport kommer framtagande av en ny nationell transportplan att påbörjas under hösten 2012. 
	Att beräkningar av klimatpåverkan från infrastrukturen tas med i denna åtgärdsplanering är viktigt, inte minst för att Trafikverket fått mycket kritik under tidigare åtgärdplaneringar för att inte ha med det och att det vore svårt att försvara om man inte tog med det nu heller. Det finns två alternativ för hur infrastrukturens klimateffekter kan bedömas med i den kommande åtgärdsplaneringen:
	• För respektive objekt som ingår urvalet för prioritering till planen.
	• Endast i den samlade bedömningen av planen i sin helhet.
	På sikt kommer det arbetssätt för klimatkalkyler som föreslås att medföra att det finns klimatkalkyler framtagna för projekt (som kan befinna sig i alla olika skeden) som ska inkluderas i åtgärdsplaneringen. Det kommer innebära att klimatpåverkan från infrastrukturen kan tas med i den samlade effektbedömningen (SEB) för respektive projekt och kommer därmed att kunna påverka den faktiska prioriteringen mellan projekt, enligt punkt 1 ovan. På kort sikt inför den kommande åtgärdsplaneringen finns dock begränsade möjligheter att hinna ta fram klimatkalkyler för respektive objekt varför alternativ 2 rekommenderas. Nackdelen är att det inte påverkar prioriteringarna.
	I samband med strategisk planering, framför allt i det korta perspektivet inför kommande åtgärdsplanering, ser vi även att det kan behöva tas fram klimatkalkyler för infrastrukturprojekt på andra sätt än det långsiktiga arbetssätt som beskrivs här för fysisk planering. Det handlar om att ta fram kalkyler som svarar mot olika behov i den strategiska planeringen:
	• Göra kalkyler för omdebatterade/konfliktfyllda enskilda projekt för att skapa ett mer välunderbyggt underlag för diskussioner. 
	• Kalkyler för den stora massan av projekt för att bedöma helheten av Trafikverkets verksamhet.
	Punkt 1 bör hanteras genom att först identifiera omdebatterade/konfliktfyllda projekt genom vad tidigare studier visat, och i nästa läge göra energi- och klimatkalkyler för dessa. Det kan t.ex. röra sig om stora komplexa vägprojekt som Förbifart Stockholm eller järnvägsprojekt med lång återbetalningstid, dvs. projekt där det tar lång tid att uppnå en nettominskning av utsläpp. Dessa kan förslagsvis identifieras genom tillvaratagande av resultat från tidigare publicerade studier på området. Till exempel har det visat sig att höghastighetsjärnväg kan ha en lång återbetalningstid (se Westin & Kågeson 2012). Sådana fakta är viktiga att uppmärksamma för möjligheten att fatta klimatriktiga beslut. Trafikverket rekommenderas att genomföra en litteraturöversikt för att fastställa vilka typer av projekt som är intressanta i sammanhanget. 
	Punkt 2 bör hanteras genom att göra enskilda kalkyler för ett representativt urval av projekt, och för dessa ta fram nyckeltal för klimat/energi per investerad krona och skala upp för totala investeringsvolymer i åtgärdsplaneringen. Urvalsprocessen föreslås utgå från den struktur för att välja ut ett representativt urval av projekt som återfinns i nästkommande avsnitt. 
	En annan faktor att ta hänsyn till är att det utöver de redan befintliga åtgärderna i gällande plan tillkommer ett antal nya projekt för åren 2022-2025. För dessa projekt, som alla antas befinna sig i ett tidigt skede i den fysiska planeringen, rekommenderas Trafikverket att fokusera på att ta fram klimat- och energikalkyler i enlighet med det långsiktiga arbetssätt som rekommenderas i denna förstudie. På det sättet lägger man en grund för att successivt och regelmässigt ta fram sådana kalkyler för alla nya projekt.
	I vilka projekt bör klimatkalkyler utföras efter slutfört byggskede?
	För projekt där byggskedet är slutfört föreslås att klimatkalkyl som efterkalkyl inte ska vara obligatoriskt för alla projekt, utan göras för projekt utifrån deras strategiska betydelse. Med strategiskt avses projekt som identifierats uppfylla en/eller fler av villkoren nedan:
	• Omfattande med bedömd stor klimatpåverkan
	• Omdebatterade/konfliktfyllda enskilda projekt
	• Bedömd stor effektiviseringspotential relativt alla projekt
	• Bedömd stor effektiviseringspotential i relation till projektstorlek
	• Representativt för sin typ och storleksklass
	• På annat sätt anses utgöra ett viktigt bidrag till kunskapsuppbyggande inom energi- och klimatfrågor i byggande, drift, och underhåll av infrastruktur. 
	I dagsläget finns inget färdigt arbetsätt för att identifiera grupperingar av strategiska projekt som förslagits ovan. Vi föreslår dock att en sådan identifieringsprocess ska utgå från ett representativt urval av Trafikverkets projekt som tas genom en kombination av typ, komplexitet och investeringsvolym (se Tabell 8). Genom att identifiera respektive projekts energi- och klimatprestanda bör bilden framträda av mer eller mindre energi- och utsläppsintensiva projekt – som också kommer utgöra grunden i prioriteringen av strategiska projekt. 
	Tabell 8. Förslag på övergripande struktur för att välja ut ett representativt urval av projekt.
	 Typ av projekt inom Trafikverket
	Storlek/komplexitet
	Stort
	Mellan
	Litet
	Anläggning av ny väg/järnväg
	X
	X
	X
	Omläggning av väg/järnväg i ny sträckning
	X
	X
	X
	Ombyggnad av väg/järnväg
	X
	X
	X
	Drift av väg/järnväg
	X
	X
	X
	Inom ovan nämnda projekttyper bör urvalet av projekt också sträva efter att så långt det är möjligt efterlikna något slags medelobjekt vad gäller mixen av anläggningsdelar, dvs. andelen bank, bro, tunnel, överbyggnad respektive trafikplatser/bangårdar m.m.
	Definitionen av vad som är ett stort, mellanstort och litet projekt bör tydliggöras närmare innan urval görs. Organisatoriskt inom Trafikverket definieras Stora Projekt som projekt större än 4 mdkr, medan man inom Trafikverkets investeringsprocess definierar stora projekt som större än 120 mkr. 
	Vi föreslår även att klimatdeklarationer enligt det internationella EPD-systemet tas fram för det urval av projekt som föreslås. 
	Det internationella EPD-systemet omges med hög trovärdighet och ska garantera en objektiv, jämförbar och trovärdig miljöinformation. Därför ska de alltid grundas i förutsättningar satta i produktspecifika regler (PCR)  för infrastruktur, som tagits fram inom samma system. Det bör påpekas att systemets regelverk endast tillåter att miljövarudeklarera färdigställda projekt och inget annat. 
	Processen för klimatkalkyler genom planeringsprocessen
	För att minimera risken att klimatkalkylen upplevs som ett ytterligare tidskrävande moment föreslår vi att klimatkalkylen hanteras som en integrerad del av anläggningskostnadskalkylen. Förutom att ett sådant tillvägagångssätt signalerar att klimatkalkylen bör ha en hög prioritet inom ett projekt, är det främsta skälet för ett sådant förfarande att verktyg som används för kostnadskalkyler innehåller information om processer för anläggningsarbeten, som t.ex. energianvändning vid schaktarbeten, elanvändning vid tunnelborrning etc. som också är relevant som input i energi- och klimatkalkyler. Därför kan man se elementen i anläggningskostnadskalkylen som ett slags ”facit” för vad som ska beaktas i energi- och klimatkalkylen i ett givet projektskede.
	Den ansvarige för kostnadskalkylen bör vara den som är mest lämpad att hantera klimatkalkylen då han/hon har god kännedom om de komponenter som kommer att ingå i en klimatkalkyl vilket underlättar förståelsen för den. Men detta förutsätter att ett verktyg tillhandahålls som är enkelt att förstå och hantera samt att det finns en stödfunktion om frågor/komplikationer uppstår.
	För tidiga skeden där krav finns på samhällsekonomisk kalkyl ser vi också ett värde i att utveckla ett enklare Excelverktyg som kalkylansvarig kan använda för att utföra klimatkalkylen.
	Vi tror också att det är viktigt att införa någon slags revisionsfunktion i organisationen för att regelbundet kontrollera att klimatkalkyler genomförs i enlighet med riktlinjer och att de görs på ett jämförbart sätt. Detta är inte relevant för projekt som åläggs att ta fram en miljövarudeklaration eftersom den tredjepartscertifieras innan godkännande. 
	Systematiskt arbetssätt för klimat- och energieffektivisering

	WSP Environmental har av Trafikverket, verksamhetsområde Investering, fått i uppdrag att genomföra utvecklingsprojektet ”Utveckling/implementering av hållbarhetsmärkning av infrastrukturprojekt”. Projektet syftar till att:
	Utveckla system/arbetssätt för att för fokusområdena klimat/energi, farliga ämnen och biologisk mångfald kunna planera, styra och följa upp nivåer och förbättringsåtgärder i projekt av olika storlek samt att kunna rapportera måluppfyllelse mot regering och miljökvalitetsmål.
	Fokus har under första halvåret 2012 varit att ta fram en övergripande processbeskrivning för miljövarudeklarering och klimat- och energieffektivisering i projekt kallat Systematiskt arbetssätt för hållbarhetsdeklarering av infrastrukturprojekt. I arbetssättet ingår bl.a. en delprocess som kallas Klimat- och energieffektiviseringsprocess. 
	Systematiskt arbetssätt för hållbarhetsdeklarering av infrastrukturprojekt är benämningen på det övergripande arbetssätt som WSP föreslår att Trafikverket bör arbeta enligt för att på ett strukturerat och kvalitetssäkrat sätt kunna planera, styra och följa upp nivåer och förbättringsåtgärder i projekt av olika storlek samt att kunna rapportera måluppfyllelse mot regering och miljökvalitetsmål, för i första hand fokusområdena klimat/energi, kemikalier och biologisk mångfald. Arbetssättet syftar till att ge riktlinjer för ansvarsfördelningen för genomförande av analyser i olika skeden av planerings- och projekteringsprocessen samt att säkerställa en effektiv överföring genom hela processen. Huvudprocessen anger grundläggande förutsättningar för HUR arbetet ska bedrivas i termer av ledningens ansvar, organisation, uppföljning etc. De underliggande delprocesserna anger VAD som ska göras för de olika hållbarhetsområdena. 
	Utformningen av huvudprocessen är baserad på reglerna för en certifierad EPD-process enligt det internationella EPD-systemet. En certifierad EPD-process innebär att man har ett arbetssätt som granskats och godkänts av en ackrediterad granskare så att man kan ta fram certifierade EPD:er utan att varje enskild EPD behöver granskas och godkännas. Tanken är att arbetssättet för hållbarhetsdeklarering av infrastrukturprojekt generellt ska vara uppbyggt enligt samma struktur som den certifierade EPD-processen eftersom det ger en övergripande struktur som överensstämmer med internationella standarder för verksamhetsstyrning. Tanken är också att specifikt den del av arbetssättet som omfattar framtagande av EPD:er ska uppfylla kraven för en certifierad EPD-process. Trafikverket har i och med det ett certifierbart arbetssätt förberett för att ta fram EPD:er baserade på LCA för projekt på ett effektivt och kvalitetssäkrat sätt. 
	Det föreslagna arbetssättet enligt Klimat- och energieffektiviseringsprocess går i korthet ut på att det för varje skede i planeringsprocessen för ett projekt upprättas klimat- och energikalkyler för aktuella alternativ. Ansvaret för framtagandet av dessa LCA-baserade klimat- och energikalkyler föreslår ligga på den som är ansvarig för anläggningskostnadskalkyler. Klimat- och energikalkylerna tolkas sedan med hjälp av stödjande dokument/verktyg, guideline, som ska beskriva möjligheterna till klimat- och energieffektivisering för olika möjliga val av lösningar som kan vara aktuella för det skede projektet befinner sig i. Syftet med denna tolkning är att identifiera vad som går att påverka i det aktuella skedet och vad som måste lämnas till senare skeden. Ansvaret för tolkningen föreslås ligga på den som är miljösamordnare/MKB-samordnare i projektet. Denna person bör ha en dialog med projekteringen så att klimat- och energikalkylerna kan finjusteras baserat på denna tolkning. 
	Tolkningen av kalkylerna sammanställs i en sammanvägd bedömning för att användas som underlag för val av alternativ tillsammans med bedömningar för andra aspekter. Denna tolkning är till för att identifiera vad som är stort och smått när det gäller utsläpp av klimatgaser och energianvändning i det aktuella projektet för gällande skede. Den sammanvägda bedömningen presenteras som en del i det miljödokument som utgör beslutsunderlag för aktuellt skede. Underlag för beslut om betydande miljöpåverkan för åtgärdsvalsstudie, och MKB för planläggningsprocessen.
	Som underlag för efterföljande skede upprättas ett program för klimat- och energieffektivisering som beskriver vilka åtgärder som inarbetats i beslutat åtgärdsalternativ och vilka frågor som återstår att utreda och hantera. Ett sådant program kan förslagsvis integreras i de gängse dokument som upprättas baserat på t.ex. MKB som styrande dokument för planering/projektering i efterfölande skede.
	Ajourhållande av mängdschabloner och emissionsfaktorer 
	I dagsläget finns som beskrivet tidigare inget effektsamband som beskriver klimatpåverkan vid byggande, drift och underhåll av infrastruktur, men rekommendationen är att upprätta sådana. Effektsambandens grundstenar kommer att bestå av ett antal förutsättningar (mängdschabloner & emissionsfaktorer) som visar hur en klimatkalkyl är tänkt att utföras, vilket resultat som erhålls samt hur resultatet ska tolkas. På sikt finns behov av att hålla dessa data uppdaterade för att undvika att inaktuella data används. Trafikverkets ”Effektkataloger” avses fungera som en kunskapsbank för alla dem som i sin verksamhet behöver göra konsekvensbedömningar i form av samhällsekonomiska bedömningar och måluppfyllelseanalys av olika åtgärdsförslag. Vårt förslag är att mängdschablonerna och emissionsfaktorerna inkluderas i Effektkatalogerna och uppdateras i enlighet med de rutiner som finns för dem.  I detta ingår att upprätta en rutin för att samla in använda mängder och emissionsfaktorer för färdiga projekt på ett systematiskt sätt och att dessa används för att regelbundet uppdatera schablonerna.
	Sammanfattande rekommendationer – Klimatkalkyler
	Övergripande

	• Trafikverket rekommenderas att i planeringsprocessen alltid utföra klimatkalkyler för projekt där krav finns på samhällsekonomisk analys, dvs. i projekt kategoriserade enligt fyrstegsprincipens steg tre och fyra-åtgärder (ombyggnad & nybyggnation), i projektets åtgärdsvalsstudie och planläggningsprocess. 
	• För projekt där byggskedet är slutfört, d.v.s. efterkalkyl, rekommenderas Trafikverket att utföra klimatkalkyl i form av klimatdeklaration (EPD) enbart för projekt av strategisk betydelse. Med strategiskt avses projekt som identifierats uppfylla en/eller fler av villkoren nedan:
	• Omfattande med bedömd stor klimatpåverkan
	• Omdebatterade/konfliktfyllda enskilda projekt
	• Bedömd stor effektiviseringspotential relativt alla projekt
	• Bedömd stor effektiviseringspotential i relation till projektstorlek
	• Representativt för sin typ och storleksklass
	• På annat sätt anses utgöra ett viktigt bidrag till kunskapsuppbyggande inom energi- och klimatfrågor i byggande, drift, och underhåll av infrastruktur
	• Trafikverket rekommenderas att hantera klimatkalkyler som en integrerad del av anläggningskostnadskalkylen. 
	• Trafikverket rekommenderas att låta ansvaret för utförande av energi- och klimatkalkyler i planeringsskedet ligga på ansvarig för anläggningskostnadskalkylen. Men detta förutsätter att ett verktyg tillhandahålls som är enkelt att förstå och hantera samt att det finns en stödfunktion om frågor/komplikationer uppstår.
	• För tidiga skeden där krav finns på samhällsekonomisk kalkyl ser vi också ett värde i att utveckla ett enklare Excelverktyg som kalkylansvarig kan använda för att utföra klimatkalkylen.
	• Trafikverket rekommenderas att ta fram en handledning för hur klimatkalkyler ska utföras. En sådan bör bl.a. innehålla riktlinjer för avgränsningar, datakvalitet, datainsamling och kriterier för rapporteringsformat.  
	• Trafikverket rekommenderas att införa någon slags revisionsfunktion i organisationen för att regelbundet kontrollera att klimatkalkyler genomförs i enlighet med riktlinjer och att de görs på ett jämförbart sätt. 
	• Vi rekommenderar att Trafikverket VO Samhälle samordnar fortsatt arbete med implementering av LCA i planering och projektering med det utvecklingsarbete för Hållbarhetsmärkning av infrastrukturprojekt som pågår inom VO Investering och beskrivs i Appendix 1 – Underlag till studien.
	• För tidiga skeden där krav finns på samhällsekonomisk kalkyl rekommenderar vi att ett enklare Excelverktyg tas fram som kalkylansvarig kan använda för att utföra klimatkalkylen.
	Framtagande av schabloner och emissionsfaktorer

	• Trafikverket rekommenderas att noggrant analysera vilken omfattning och detaljeringsgrad som bedöms vara tillräcklig för att uppnå syftet innan man startar arbete med att bygga upp databaser
	• Trafikverket rekommenderas att ta fram mängdsammanställningar för anläggningsdelar baserat på komponenter som används i kostnadskalkylerna. Arbetet innefattar att: 
	• Upprätta bruttolista för önskvärda komponenter utifrån kalkylriktlinjer
	• Upprätta struktur för mängd- och processammanställningar baserade på AMA-koder och aggregeringsnivåer för byggdelar och anläggningsdelar.
	• Identifiera och samla in data som krävs för att hantera drift och underhåll. T.ex. att ta hänsyn till olika komponenters livslängder.
	• Upprätta specifikation om vilken information som bör finnas för komponenterna (metadata). 
	• Upprätta schabloner enligt punkt 2 och 3 baserat på befintliga sammanställningar från infrastrukturprojekt, VTI, entreprenörer, ETSI och andra svenska och europeiska projekt m.m.
	• Ta fram schabloner för komponenter som saknas enligt steg 1
	• Beslut om former för ägande och förvaltning av schablondatabas
	• Upprätta databas
	• Trafikverket rekommenderas att fastställa vilka emissionsfaktorer som ska användas för material och processer. Urvalet av emissionsfaktorer bör vägledas av ISO 14041-seriens krav på datakvalitet (se Appendix 4 - Krav på datakvalitet enligt SS-EN ISO 14040, Miljöledning – Livscykelanalys: Principer och struktur). Arbetet innefattar:
	• Upprätta bruttolista för vilka material och processer som emissionsfaktorer ska tas fram för, baserat på litteraturgenomgång. För de 20 vanligaste materialen.
	• Bestämma teknisk och geografisk representativitet. T.ex. europeiskt medel och nordisk elmix. 
	• Bestämma kvalitetskrav för data som ska tas fram
	• Upprätta specifikation om vilken information som bör finnas om emissionsfaktorerna (metadata)
	• Urval av data som uppfyller satta krav. T.ex. från IVL-miljödata, Ecoinvent, Trafikverket internt (asfalt) m.m.
	• Beslut om former för ägande och förvaltning av databas för emissionsfaktorer.
	• Upprätta databas
	Framtagande av "Effektsamband" 

	• Inkludera mängdschablonerna och emissionsfaktorerna i Effektkatalogerna och uppdatera sambanden i enlighet med de rutiner som finns för dem.
	• Trafikverket rekommenderas ta fram vägledning för hur effektsamband för infrastrukturens klimatbelastning ska integreras i Samlad effektbedömning för projekt.
	Inför framtagande av reviderad nationell transportplan 2014-2025

	• Trafikverket rekommenderas att utifrån rekommendationer i denna förstudie ta fram en metodbeskrivning för att bedöma planen vad gäller infrastrukturrelaterad klimatpåverkan utifrån ingående namngivna objekt. Metoden bör omfatta:
	• separata klimatkalkyler för omdebatterade/konfliktfyllda enskilda projekt för att skapa ett mer välunderbyggt underlag för diskussioner. 
	• beräkning av klimatpåverkan för den stora massan av projekt för att bedöma helheten av Trafikverkets verksamhet. Detta bör göras enligt föreslagen metodik för urval av strategiska projekt, genom att för dessa ta fram nyckeltal för klimat/energi per investerad krona och skala upp för totala investeringsvolymer i åtgärdsplaneringen. 
	Hur infrastrukturens klimatbelastning bör behandlas i den samhällsekonomiska kalkylen
	Ett av målen för detta projekt har varit att koldioxidutsläppen från byggtiden ska tas med i den samhällsekonomiska kalkylen. Kvantifieringen av effekterna beskrivs tidigare i rapporten. Givet att utsläppen under byggtiden är beräknade återstår tre frågor innan de kan tas med i den samhällsekonomiska kalkylen:
	• Hur ska effekterna värderas?
	• Hur ska de behandlas i kalkylen?
	• Hur ska de rent praktiskt hanteras i modellsystemen? 
	Hur effekterna bör värderas
	Hur olika effekter ska värderas samhällsekonomiskt bestäms i Sverige av ASEK, ett samarbete mellan svenska myndigheter. Tidigare leddes ASEK-arbetet av SIKA, i samarbete med trafikverken, Naturvårdsverket och Vinnova. Nu leds ASEK av Trafikverket i samarbete med Naturvårdsverket, Sjöfartsverket, Svensk kollektivtrafik, Transportstyrelsen, Vinnova och Trafikanalys (adjungerad).Den nu gällande ASEK, ASEK 4, och den från den 10 september gällande ASEK, ASEK 5, ligger på trafikverkets hemsida.  
	Värderingen av koldioxid är en av de mest omdiskuterade parametrarna i ASEK. Detta beror bland annat på att den inte går att härleda direkt ifrån priser på en marknad (vilket man helst vill) eller ifrån människors betalningsvilja (vilket man näst helst vill). Den mest teoretiskt korrekta metoden för att värdera just koldioxid är att värdera de skador som uppkommer på grund av klimatförändringar, detta har dock inte visat sig görbart.  Detta innebär att man är hänvisad till att härleda värderingar ifrån politiska beslut, vilket kan göras på flera sätt. 
	I detta projekt är vi inte satta att svara på frågan ”hur bör man värdera koldioxidutsläpp” utan endast den mer begränsade frågan ”hur bör man värdera koldioxidutsläpp från byggtiden, givet ASEK:s nuvarande rekommendationer om koldioxidvärdering”. Även om man kan resonera länge om koldioxidvärdering räcker det alltså här att konstatera att det inte finns någon anledning att värdera utsläppen under byggtiden på annat sätt än utsläppen under kalkylperioden (den tid när objektet är öppet för trafik). Detta då koldioxid inte har några lokala effekter på den plats där utsläppen sker.
	Hur effekterna bör behandlas i kalkylen
	Värderingen av koldioxidutsläppen från byggtiden bör alltså vara samma som de från kalkylperioden. Behandlingen av effekterna i kalkylen behöver dock inte vara densamma. Det går att identifiera tre olika sätt att behandla utsläppen:
	• På samma sätt som utsläppen under kalkylperioden, det vill säga delvis kvitta dem mot intäkter till det offentliga via skatter och/eller utsläppsrätter.
	• Inte ta med dem alls i kalkylen på grund av att de ingår i EU:s handelssystem ETS.
	• Ta med dem helt i kalkylen, på samma sätt som i norska kalkyler.
	Det går inte att vetenskapligt härleda vilket av alternativet vi bör välja, det är istället en fråga om för- och nackdelar med respektive alternativ. Nedan beskriver vi de tre alternativen.
	På samma sätt som utsläppen under kalkylperioden

	Innan vi förklarar rationaliteten bakom det första alternativet behöver ett par begrepp förklaras. En effekt (nytto/onytta) kan vara antingen extern eller intern. En effekt är extern om den inte beaktas av den som orsakar den, annorlunda uttryckt ingår den inte i nyttofunktionen för den som orsakar den. En effekt är intern om den ingår i nyttofunktionen hos den som orsakar den (/tar beslut om den). Traditionellt så görs inga beteendevetenskapliga studier för att avgöra vad olika personer/företag beaktar, man ser istället på hur det påverkar deras plånbok. Tidsvinster och reskostnadsvinster är helt interna. Utsläpp är helt externt. Trafiksäkerhet är delvis internt, delvis externt (behandlas dock som helt externt i svenska samhällsekonomiska kalkyler). Om en effekt inte beaktas av den som orsakar den leder det till överkonsumtion. Detta kan hindras genom att effekten prissätts. Om man prissätter en extern effekt blir den ”internaliserad”. Detta innebär att den som orsakar den (trängseln, utsläppen eller vad det nu är) fortfarande inte beaktar att hon orsakar den, men korrigerar sitt beteende som om hon beaktat den. 
	När vi sedan gör åtgärder som påverkar externa effekter så måste vi i den samhällsekonomiska kalkylen beakta att åtgärden även påverkar intäkterna från skatter och avgifter. Om exempelvis utsläppen ökar med 10 kronor och skatteintäkterna ökar med 7 kronor blir nettonyttan 3 kronor. Att man ska räkna så här har att göra med vad som är korrekt enligt samhällsekonomisk kalkylmetodik (följer man den ska man räkna så här), inte om etik eller dylikt. På detta sätt räknar de svenska kalkylprogrammen (Samkalk, Bansek, Cykalk mfl). Frågan är inte aktuell i EVA då man där antar att ingen överflyttning eller nygenerering sker.
	Att tillämpa denna metodik på utsläpp under byggperioden innebär alltså att utsläppseffekterna delvis kvittas mot intäkterna från EU:s handelssystem för utsläppsrätter. Att de endast kvittas delvis beror dels på att ASEK:s värdering av koldioxidutsläpp är mycket högre än priset i EU:s handelssystem ETS (ASEK 5:s värdering är 1,45 kr/kg, priset på utsläppsrätter låg under 2011 runt 15 öre per kg), dels på att alla utsläppen under byggperioden inte ingår i ETS. De flesta materialen (stål, cement mm) ingår i ETS, så även elproduktion. En del av materialen produceras dock utanför EU. Det som inte ingår är materialtransporter, arbetsmaskiner och avskogningen som sker i samband med byggandet. Ungefär hälften av utsläppen som sker under byggtiden ingår i ETS (mycket grov expertbedömning av Stefan Uppenberg). Detta skiljer sig naturligtvis från fall till fall, men vi bör man räkna en ut schablon för hur stor del av utsläppen som ingår i ETS (att göra detta i varje enskilt fall blir för råddigt, både att beräkna och att implementera i kalkylmodellerna). 
	Inte ta med dem alls i kalkylen

	I diskussionen ovan skiljer man inte på vilka skatter/avgifter som påverkas. Man behöver där inte veta syftet med skatten/avgiften då alla ändå ska behandlas lika i kalkylen. Man kan dock argumentera för att priset i ett handelssystem bör behandlas annorlunda än andra skatter/avgifter. Detta då handelssystemet, om det är av cap and trade-modell som ETS, innebär den totala mängden utsläpp är konstant. Om byggnationen av ett objekt ökar utsläppen kommer alltså utsläppen att minska någon annanstans. Detta innebär då att utsläppen inte alls ska tas med i kalkylen. 
	Motargumenten detta resonemang är att endast en del av utsläppen under byggtiden ingår i ETS och att ETS nu inte fyller funktionen som ett realt utsläppsbegränsande handelssystem. Tilldelningen av utsläppsrätter sker inte på en nivå som kan anses långsiktigt hållbar, så kommer det att vara åtminstone fram till år 2020.
	Ta med dem helt i kalkylen

	I norska Vägverkets modell ”Effekt” inkluderas hela koldioxidutsläppen från byggtiden utan att kvittas mot skatteintäkter. Detta kan motiveras rent pragmatiskt. Värderingen är så mycket högre än ETS-priset (värdering är dock långt ifrån så hög som den svenska), bara en del av utsläppen ingår i ETS (Norge ingår i ETS, men en del produceras utanför Europa) och effekten har sannolikt hur som inte har så stor påverkan på kalkylen. Att då krångla med en så liten effekt kan tyckas vara ”overkill”.
	ASEK:s skrivningar i frågan
	När man i planeringssyfte gör en kalkyl för ett objekt har man att följa ASEK, oavsett om man håller med om ASEK:s rekommendationer eller inte, då ett huvudsyfte med ASEK är att alla kalkyler ska vara jämförbara. I ett metodprojekt som detta bör man dock ta sig friheten att diskutera ASEK:s rekommendationer för att kunna ge underlag för framtida rekommendationer.
	ASEK 4 behandlar inte frågan om koldioxidutsläpp från olika källor ska behandlas olika i kalkylen. Detta torde innebära att ASEK 4 menar att allt ska behandlas lika, det vill säga enligt principen ”på samma sätt som utsläppen under kalkylperioden” ovan. I utkastet till ASEK 5 behandlas frågan explicit för första gången, man skriver följande:
	”I den samhällsekonomiska kalkylen beräknas endast de direkta effekter som en investering eller åtgärd ger upphov till. Endast nettoförändringen i samhället av nyttor och kostnader beroende på en åtgärd beaktas. Koldioxidutsläpp kopplat till investeringen och drift och underhåll kan delvis ses som internaliserat i kostnaden när utsläppen ingår i ett utsläppstak; en ökning skall kompenseras av en minskning på annat håll och nettoförändringen av trafik med och utan åtgärden ska redovisas. I och med att flyget från 2013 ingår i handeln med utsläppsrätter ska dess utsläpp inte ingå i den samhällsekonomiska kalkylen.
	Ingen hänsyn tas i den samhällsekonomiska kalkylen t.ex. till hur den el som driver ett eldrivet tåg produceras och den marginellt ändrade förbrukningen av el för eltåg och elbilar och den CO2 som ingår i produktionen av denna el beräknas inte. Anledningen till detta är att elproduktionen ingår under ett utsläppstak. Om det ökar här minskar det på annat håll. 
	Ur ett livscykelanalys måste dock ovanstående beaktas.” Efter detta följer definitioner av LCA, LCC mm.
	Texten ovan kan tolkas både som att ASEK rekommenderar metoden ”på samma sätt som utsläppen under kalkylperioden” och metoden ”inte ta med dem alls i kalkylen”. Man skriver om att utsläppen är internaliserade i kostnaden i och med ETS och att ökningar kompenseras med minskningar, vilket tyder på det senare. Att man använder ord som ”kan” och ”delvis” tyder dock på det förra (tidigare i texten sågar man också ETS som värdering av koldioxid, att då här anta att ETS helt kvittar utsläppskostnaden skulle vara motstridigt).
	Något som ger upphov till viss förvirring är också vad ASEK avser med ”den samhällsekonomiska kalkylen”, menar man kalkylen så som den görs i Sverige idag eller menar man ”enligt samhällsekonomisk teori” (det vill säga en teoretiskt fulländad kalkyl). Den första meningen (att man endast beaktar direkta effekter) stämmer med den första tolkningen, men inte med den andra. Såsom kalkyler görs idag ser vi endast på direkta effekter, men idealt borde man ha med alla effekter som påverkar alla individer. Att det inte görs beror på praktiska begränsningar. Skrivningarna om eltåg är missvisande. Tågens elförbrukning har sedan långt innan ETS tillkom inte antagits leda till ytterligare utsläpp. Motivet till detta har varit att tågen går på grön el (det vill säga el som inte orsakar utsläpp). Mot grön el-argumentationen har marginalel-skolan stått (det vill säga att ökad efterfrågan driver fram ytterligare produktion). Denna diskussion har förts livligt i prissättningssammanhang, men när det gäller samhällsekonomiska kalkyler har Banverkets uppfattning om grön el fått gälla.
	Under en workshop som genomfördes inom detta projekt framkom att ASEK knappt hunnit behandla frågan om utsläpp under byggperioden. Denna rapport kan då vara ett viktigt tillskott till diskussionen.
	Implementering i modellsystemen 
	De modellsystem som främst är aktuella att implementera beräkningarna i är:
	• Samkalk. Samkalk är kalkylmodellen som är kopplad till persontransportprognossystemet Sampers. Används till styrmedelsanalyser, trafikeringsanalyser samt till analyser av större väg-, järnväg- och flyginvesteringar. Med Samkalk beräknas utsläppseffekten av ändrat körförlopp, ändrat ruttval, ändrad färdmedelsfördelning och ändrad reseefterfrågan. Beräkningarna sker till en given lokalisering av bostäder och arbetsplatser: individer kan byta arbetsplats mellan jämförelse och utredningsalternativ (JA och UA), men arbetsplatserna ligger på samma ställe. Att man sällan ändrar lokaliseringen mellan JA och UA beror på ambitionsnivå och på svårigheterna att prognosticera lokaliseringsförändringar (det är fullt tekniskt möjligt att ändra lokaliseringen i Sampers). Beräkningarna sker även till ett givet bilinnehav. Observera att lokaliseringen och bilinnehavet är givet mellan JA och UA, inte mellan basår och prognosår.
	• Bansek används till analyser av järnvägsinvesteringar och trafikeringsförändringar som inte har systemeffekter. Bansek hanterar effekter av överflyttning och ändrad resefterfrågan, men på ett enklare sätt än Sampers/Samkalk (beräkningarna baseras på elasticiteter från Sampers).
	• EVA används för analyser av mindre väginvesteringar. I EVA beräknas effekten av ändrat körförlopp och ändrat ruttval, färdmedelsfördelningen och reseefterfrågan antas vara konstant. Detta innebär att man har med de utsläppsminskade effekter men inte tar med de utsläppsökande. En modell för att beräkna de utsläppsökande effekterna finns framtagen.
	När det gäller implementering i modellsystemen finns två ”ytterligheter”: att fullt ut integrera beräkningarna så att mängdschabloner etcetera hanteras i Samkalk, EVA och Bansek respektive att inte alls integrera beräkningarna utan göra justeringarna i kalkylen för hand. En full integrering har många nackdelar: det innebär mycket programmeringsarbete initialt, det innebär att allt uppdateringsarbete måste göras i flera olika program och det är inte samma människor som enligt vårt förslag ska utföra utsläppsberäkningen för byggperioden (dvs. kostnadskalkylerna) som de som gör trafikanalyserna med modellsystemen. Det finns heller inga större vinster med denna typ av integrering då man inte har gemensamma underlagsparametrar. Att inte integrera beräkningarna alls har också många nackdelar. Bland annat så är de personer som rent praktiskt gör modellanalyserna sällan samhällsekonomer och har inte kunskap att justera beräkningen manuellt. Det kan också vara negativit för legitimiteten om det inte ingår standardmässigt.
	Vi föreslår ett mellanting mellan de två ytterligheterna ovan: att själva framtagandet av utsläppssiffran sker utanför Samkalk/Bansek/EVA, men att hanteringen i kalkylen implementeras i Samkalk/Bansek/EVA. Detta innebär följande behöver implementeras:
	• En ruta där man fyller i utsläpp under byggtiden, samt utsläpp från drift och underhåll.
	• En ruta där man anger hur stor del av utsläppen som skett inom ETS (schablonmässigt beräknad enligt vad som beskrivs ovan) 
	• En där man anger prisnivån i ETS.
	• En beräkningsslinga som värderar utsläppen (diskontering, multiplicering med värderingen samt korrigering för skatteintäkterna).
	• Utskrivning av resultatet i resultatarken. 
	I EVA antas att ingen trafik nygenereras eller byter färdmedel. Detta innebär att en beräkning av detta bör inkluderas innan det är meningsfullt att implementera en beräkning av utsläppen under byggtiden (det senare är onödigt om man ändå inte kan uttala sig om de totala utsläppen). En modell för detta finns framtagen (se fotnoten ovan), men används sällan.
	När det gäller utskrivningen av resultat i resultatarken är tre saker intressant:
	• Värderat och inkluderat i kalkylen
	• I kilo totalt, för byggperioden och för kalkylperioden.
	• Tidpunkt för ”break even”. Givet att givet att utsläppen är positiva under byggperioden (vilket de alltid är) och negativa under kalkylperioden (vilket de kan vara på grund av exempelvis färdmedelsbyte eller trafikomfördelningar) så finns det en tidpunkt i framtiden då de precis tar ut varandra. Detta är intressant och ett mått som figurerat tidigare i debatten.
	Sammanfattande rekommendationer – Samhällsekonomisk kalkyl
	• Vår rekommendation är att koldioxidutsläppen under byggtiden värderas enligt ASEK:s rekommendation samt att de behandlas i kalkylen på motsvarande sätt som utsläppen under kalkylperioden. 
	• Vi rekommenderar att själva framtagandet av utsläppssiffran sker utanför Samkalk/Bansek/EVA, men att hanteringen i kalkylen implementeras i Samkalk/Bansek/EVA. 
	• Vi anser att följande är intressant att beräkna: värderat och inkluderat i kalkylen, i kilo (totalt, för byggperioden och för kalkylperioden) samt tidpunkt för ”break even”.
	• Vi rekommenderar Trafikverket att modifiera de verktyg som används för samhällsekonomiska kalkyler i enlighet med förslaget ovan .
	Aktivitets- och tidplan för implementering av rekommendationer
	Rekommendationerna som tagits fram i denna rapport anger en möjlig inriktning i Trafikverkets fortsatta arbete med livscykelbaserade energi- och klimatkalkyler. I skrivande stund har Trafikverket också ställt sig bakom föreslagna rekommendationer. Det innebär också att de framfört önskemål om att tillgå en aktivitets- och tidplan för att införa de rekommendationer som föreslagits.  Vi har valt att dela upp planen i en aktivitetsplan (se nedan) samt en tidplan (se Tabell 10). 
	I aktivitetsplanen nedan anges projektdelar med tillhörande underaktiviteter samt tillvägagångssätt. I kommentarskolumnen anges förtydliganden om så ansetts vara nödvändiga.  
	Tabell 9. Förslag på aktivitetsplan för kommande implementering av rekommendationer. 
	Projektdel
	Aktivitetsbeskrivning
	Aktivitetsbeskrivning
	Kommentarer
	1. Framtagande av "Effektsamband" 
	1.1
	Identifiering av effektsamband
	Aktiviteten syftar till bringa klarhet kring vilka effektsamband som ska tas fram för infrastruktur och klimatpåverkan. 
	 
	1.2
	Prioritering av effektsamband
	Prioritering av vilka effektsamband som måste tas fram direkt inför åtgärdsplanering, och vilka som kan tas fram i ett senare skede. 
	 
	1.3
	Framtagande av effektsamband
	Baseras på projektdelarna 2 och 3 för prioriterade effektsamband för gällande plan och genomförs senare för övriga effektsamband.
	Tiden för detta i det första skedet ingår i projektdelarna 2 och 3, och planeras upp för övriga effektsamband under "Finish"
	1.4
	Framtagande av handledning klimatkalkyl
	Beskrivning av effektsamband som visar vilka förutsättningar (mängdschabloner & emissionsfaktorer) hur en klimatkalkyl för infrastruktur är tänkt att utföras, vilket resultat som erhålls samt hur resultatet ska tolkas.
	 
	1.5
	Inarbetning i effektkatalog
	Implementering av "effektsamband" (handledning klimatkalkyl och stödjande dokument och databaser) i styrande dokument (effektkatalogen)
	Huvudansvar Trafikverket. 
	2. Schablon-databas
	2.1
	Urval av schabloner för typprojekt
	Utifrån befintlig plan (2010-2022) göra ett urval av "typ-projekt" enligt föreslagen indelning enligt matris i Förstudie livscykelanalys i planering och projektering, kap. Klimatkalkyler efter projektets planeringsskede. Urvalet ska avspegla befintlig plans samtliga objekt och utgöra prioriteringsgrund för vilka schabloner som tas fram. Aktiviteten ska resultera i en bruttolista för önskvärda schabloner utifrån kalkylriktlinjer.
	Denna aktivitet är inte tänkt att ersätta uppbyggnaden av en schablondatabas på längre sikt utan ska ses som en början på denna. Framtagandet av bruttolista sker i nära dialog med kalkylansvariga och miljöansvariga inom ett urval av projekt som är av stor relevans i befintlig plan, både väg- och järnvägsprojekt. 
	2.2
	Struktur för mängd- och processammanställningar för byggskedet
	Upprätta struktur för mängd- och processammanställningar baserade på AMA-koder och aggregeringsnivåer för byggdelar och anläggningsdelar.
	Framtagandet av struktur för bruttolistan sker i nära dialog med kalkylansvariga inom Stora Projekt och Investering, t.ex. för Förbifart Stockholm. Strukturen upprättas i Excel.
	2.3
	Mängd- och processdata för drift och underhåll
	Identifiera och samla in data som krävs för att hantera drift och underhåll. T.ex. att ta hänsyn till olika komponenters livslängder.
	Beroende på ambitionsnivå, 20-40 timmar.
	2.4
	Specifikation för metadata
	Upprätta specifikation om vilken information som bör finnas för komponenterna (metadata). 
	 
	2.5
	Framtagande av schabloner 1
	Upprätta schabloner enligt punkt 1, 2 och 3 baserat på befintliga sammanställningar från infrastruktur-projekt, VTI, entreprenörer, ETSI och andra svenska och europeiska projekt m.m.
	Beroende på ambitionsnivå, 40-200 timmar.
	2.6
	Framtagande av schabloner 2
	Ta fram schabloner för komponenter som saknas enligt steg 1.
	Stor osäkerhet.
	2.7
	Former för schablondatabas
	Framtagande av förslag för format samt former för ägande och förvaltning av schablondatabas inom TRV
	Huvudansvar Trafikverket. 
	2.8
	Upprättande av schablondatabas
	Upprättande av databas
	 
	3. Emissions-faktorer
	3.1
	Urval av material och processer
	Upprätta bruttolista för vilka material och processer som emissionsfaktorer ska tas fram för, baserat på litteraturgenomgång. För de 20 vanligaste materialen.
	 
	3.2
	Specifikation för representativitet
	Bestämma teknisk och geografisk representativitet. T.ex. europeiskt medel och nordisk elmix. 
	Genomförs som ett block. 
	3.3
	Specifikation för kvalitetskrav
	Bestämma kvalitetskrav för data som ska tas fram
	3.4
	Specifikation för metadata
	Upprätta specifikation om vilken information som bör finnas om emissionsfaktorerna (metadata)
	3.5
	Framtagande av emissionsfaktorer
	Urval av data som uppfyller satta krav. T.ex. från IVL-miljödata, Ecoinvent, TRV internt (asfalt) m.m.
	 
	3.6
	Former för databas för emissionsfaktorer
	Framtagande av förslag för format samt former för ägande och förvaltning av databas för emissionsfaktorer inom TRV
	Huvudansvar Trafikverket. 
	3.7
	Upprättande av databas för emissionsfaktorer
	Upprättande av databas
	 
	4. Excelverktyg
	4.1
	Verktygslayout
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