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Förord 
Minskning av transportsektorns energianvändning är ett utmärkt sätt att både spara 
ekonomiska resurser och att minska klimatpåverkan. Om vi tillsammans med våra 
leverantörer lyckas bidra till en hållbar energiförsörjning för samhället och transportsystemet 
bidrar detta i förlängningen till bättre levnadsvillkor för kommande generationer. Minskad 
energianvändning är även av stor vikt för den ekonomiska utvecklingen i samhället.  

Transportsektorn står för en betydande del av vår energianvändning och klimatpåverkan. 
Detta beror på att transporter redan är ett stort område och att transportsektorn dessutom är 
den del av samhället som växer snabbast. Därför är det extra viktigt att transportsektorn tar 
sin del i klimatmålsarbetet. Det förutsätter att vi på Investering tar vår del av ansvaret genom 
att göra en kraftfull satsning inom vårt område, en energieffektiv infrastrukturhållning. 
Trafikverket och våra samarbetspartners är viktiga aktörer för att åstadkomma detta.  

Investerings handlingsplan för energieffektivisering är ett verktyg för arbete med planering, 
aktiviteter och mål som syftar till att minska energianvändning i investeringsprocessen. 

Stefan Engdahl 
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1  Inledning 
Infrastrukturhållningen, det vill säga byggande, drift och underhåll av infrastrukturen, har 
betydelse för transportsystemets energianvändning och klimatpåverkan. Uppgifterna 
varierar om hur stor infrastrukturhållningens andel av transportsektorns totala 
energianvändning och klimatpåverkan är ur ett livscykelperspektiv1. Klart är att 
infrastrukturen spelar stor roll framför allt för väg och järnväg, medan infrastrukturen för 
övriga trafikslag är av mindre betydelse.2 De relativt få studier som är gjorda pekar entydigt 
på att de indirekta utsläppen och energianvändningen är betydande i jämförelse med 
transportsektorns direkta utsläpp. Studier inom EU uppskattar infrastrukturens andel av 
sektorns totala utsläpp till 15-30 procent. Studier i Sverige indikerar en något lägre andel. 
Vad gäller byggande och nedmontering av fordon är variationen stor mellan trafikslag men 
utgör cirka 2-16 procent av sektorns totala utsläpp.3  

Trafikverket strävar efter att transportinfrastrukturen ska ha en god energihushållning och 
den energi som omsätts ska nyttjas med så hög verkningsgrad som möjligt. 
Energieffektivisering är en av Trafikverkets strategiska utmaningar. 

I policydokumentet Trafikverkets strategiska utmaningar 2012-2021 beskrivs hur vi ska 
hantera Trafikverkets strategiska utmaningar. Under avsnittet ett energieffektivt 
transportsystem sägs att: 

”Energianvändningen i byggande, drift och underhåll av infrastrukturen står för en 
betydande del av systemets totala energianvändning. Det är en viktig uppgift för Trafikverket 
att reducera energiåtgången i såväl egen som upphandlad verksamhet.” 

Strategiska mål 
M11. Trafikverkets insatser ska ge väsentliga bidrag till uppfyllelse av riksdagens beslutade 
mål om koldioxidutsläpp i den icke-handlande sektorn, samt till uppfyllelse av målet 10 % 
förnyelsebart bränsle i transportsektorn. 

M12. Trafikverkets insatser ska ge väsentliga bidrag till att energianvändningen i 
transportsektorn minskar. 

Strategier 
S 11. ”Trafikverket ska energieffektivisera infrastrukturhållningen och den egna 
verksamheten genom att 

• inkludera energianvändning i funktionskraven vid upphandling av byggande, drift
och underhåll av infrastrukturen

• utforma infrastruktur och anpassa hastighetsgränser för att minska såväl trafikens
energianvändning och klimatpåverkan som antalet dödade och allvarligt skadade

1 I planeringsunderlaget, se fotnot 2, och de beräkningar som hänvisas till antas infrastrukturens livscykel vara 60 år. 
2 Trafikverket 2012, Samlat planeringsunderlag för energieffektivisering och begränsad klimatpåverkan, publikation 2012:152. 
http://publikationswebbutik.vv.se/shopping/ShowItem____5740.aspx  
3 Trafikverkets Särskilda miljörapport 2012. 
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• minimera elenergianvändningen i järnvägssystemet och i elanläggningar, till exempel
belysning, trafiksignaler och fläktar.”

Trafikverket har krav på sig när det gäller energieffektivisering genom ”Förordning 
(2009:893) om energieffektiva åtgärder för myndigheter”. Energimyndigheten har tagit fram 
riktlinjer som ger en tolkning av förordningen. Enligt tolkningen ska varje myndighet: 

• Kartlägga energianvändning och jämföra med andra

• Identifiera möjligheter till förändringar/åtgärder som ger energibesparingar

• Genomföra åtgärder på kort och lång sikt

• Följa upp resultatet av genomförda åtgärder

Trafikverket har, enligt förordning, valt 2 av 6 valbara typåtgärder att fokusera inom. Den 
ena av dessa typåtgärder avser infrastrukturhållningen och handlar om att skapa incitament, 
t.ex. genom mätbara krav vid avtal, för energieffektivisering hos andra aktörer såsom
entreprenörer och konsulter. 

Trafikverket och verksamhetsområde Investerings arbete med att finna och implementera 
energieffektiviseringsåtgärder har påbörjats. Till exempel har varje distrikt och Nationella 
projekt inom Investering, enligt styrkortsmål 2011 och 2012, drivit 
energieffektiviseringsprojekt i utrednings-, planerings- eller byggskedet. Flera av dessa 
energieffektiviseringsprojekt återfinns som åtgärder eller exempel i denna handlingsplan. 
Det pågår också en rad utvecklingsprojekt inom FOI-verksamheten. 

Även om arbetet med energieffektivisering har påbörjats återstår mycket att göra. 
Energieffektivisering innebär ett långsiktigt arbete där framgångsrika metoder utarbetas och 
implementeras i det kontinuerliga projektarbetet. Denna handlingsplan utgör stöd och 
vägledning i detta arbete.  

1.1 Hur mycket motsvarar 1 GWh? 
För att lättare få en uppfattning om vad olika energimängder motsvarar i praktiken redovisas 
ett par exempel i Tabell 1 nedan. 

Tabell 1: Exempel på energimängder för olika aktiviteter. (http://www.vattenfall.se/sv/vad-ar-energi-for-nagot.htm, 
http://spbi.se/faktadatabas/kategorier/klimatpaverkan) 

1 kWh 
(1 000 Wh) 

Driver en bilkupévärmare i ungefär en timme eller en 11 W 
lågenergilampa i nästan fyra dygn.  

1 MWh 
(1 000 kWh) 

Värmer en villa ett par veckor. Alternativt behövs för att köra en 
bensindriven personbil ca 130 mil. 

1 GWh 
(1 000 000 kWh) 

Täcker elbehovet i en stad av Lunds storlek (cirka 100 000 invånare) 
under åtta timmar. Alternativt den värmeenergi som 40 villor använder 
på ett år.  

1 TWh  
(1000 000 000 kWh) 

Motsvarar Sveriges totala energianvändning under 20 timmar. 

En Gigawattimme (GWh) motsvarar 3600 Gigajoule (GJ). 
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I Trafikverkets ”Handledning för beräkning av energieffektivisering och förändrade CO2-
utsläpp” redovisas omräkningsfaktorer, hur beräkningar kan göras mm. 
 
http://arbetsrum.trafikverket.local/webbplatser/ws42/klimatoenergi/Berkningshandledning/Forms/AllIte
ms.aspx ) 
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2 Syfte 
Syftet med handlingsplanen är att redovisa hur verksamhetsområde Investering kan arbeta 
och redovisa lämpliga åtgärder för att uppfylla sin del i Trafikverkets målsättningar om 
energieffektiv infrastrukturhållning. Dessutom ska handlingsplanen ge input till andra 
verksamhetsområdens arbete med till exempel Trafikverkets samlade planeringsunderlag 
och i åtgärdsplaneringen. 

Handlingsplanen pekar ut vilka områden och åtgärder som är lämpliga och i vissa fall vilken 
potentialen är. Åtgärderna kan vara av olika slag; utvecklingsprojekt, fysiska åtgärder, 
beteendeförändringar eller förändringar i regelverk. Energibesparingspotentialer, kostnader 
och vinster redovisas i möjligaste mån.  

Handlingsplanen ska ses som ett levande dokument som uppdateras och fylls på efterhand 
som åtgärder genomförs och nya åtgärdsförslag dyker upp.   
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3 Avgränsningar  
De stora delarna av den investeringsprocess som Investering kan påverka handlar om 
energianvändning och klimatpåverkan vid byggandet och hur de val som görs där påverkar 
drift och underhåll av infrastrukturen.  

Handlingsplanen innefattar i huvudsak energibesparingar inom anläggande av väg och 
järnväg. Vissa åtgärder kan vara gemensamma för Investering och Underhåll. Den behandlar 
inte energieffektivisering av fordon eller värdering av trafikanters val av transportsätt. 
Energianvändning i lokaler (förutom vissa specifika utrymmen som teknikhus) ingår inte 
heller. 

Skede 
Planen avser de åtgärder som utförs i investeringsskedet. Ibland gör vi utredningar på 
uppdrag av andra, men aktiviteter som sker före den formella planläggningsprocessen eller 
efter det att anläggningen överlämnats räknas inte hem av Investering. Exempel på åtgärder 
som inte räknas hem av Investering: 

• Trafikerings- och överflyttningsåtgärder (att t ex bygga järnväg istället för väg).  

• Minska elförbrukning (pumpar, armaturer) i driftskedet.  

• Kortare körsträckor som föranleds av Samhälles beställning. 
 

”Nollvärde” 
Grundregeln är att vi utgår från att projektet genomförs enligt gängse praxis för liknande 
projekt. Förbättringar utifrån detta utgångsläge räknas som energieffektivisering. Där det 
inte finns någon tydlig praxis kan åtgärder som utförs med ambitionen att minska 
energiåtgång räknas med.  
 
Klimataspekter 
Energianvändning och klimatpåverkan hänger ihop, men denna plan fokuserar på 
energieffektivisering. I ett senare skede kan det bli aktuellt att bredda handlingsplanen så att 
klimataspekterna lyfts fram. 

Handlingsplanen innefattar både väg och järnväg men har bitvis tyngdpunkten på åtgärder 
inom väg. Detta beror på flera faktorer, till exempel att man har arbetat mer med 
energieffektivisering inom väg, att det byggs mer ny väg än järnväg och att regelverk för 
byggande av järnväg är mer styrande än de för väg. 
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4 Metod 
Energihandlingsplanen är bland annat framtagen utifrån ”Trafikverkets planeringsunderlag 
för energieffektivisering och begränsad klimatpåverkan”, publikationsnummer 2012:152. En 
viktig grundpelare för handlingsplanen utgörs av ”Trafikverkets inriktning för forskning och 
innovation 2013-2015” där den strategiska utmaningen ”Ett energieffektivt transportsystem” 
ingår. I dokumentet beskrivs inom vilka områden som energieffektiviseringsprojekt pågår 
och inom vilka områden fler projekt behövs.  

Handlingsplanen bygger dessutom på tidigare genomförda projekt och befintlig 
dokumentation inom Trafikverket i form av till exempel tidigare handlingsplaner som före 
detta Vägverkets handlingsplan ”Energieffektiv väghållning, EEV” och verksamhetsområde 
Underhålls ”Handlingsplan Energi Trafik 2011”, och "Energieffektivisering inom 
järnvägssektorn".  

Vissa åtgärdsförslag kommer från dokumenterade idéer från Trafikverkets interna workshop 
om Energieffektivisering (2011-03-07). Andra förslag har utarbetats och kompletterats efter 
kontakt med medarbetare på Trafikverket. 

Synpunkter och kommentarer från en intern workshop på Tyréns AB (2012-10-01) med 
sakkunniga medarbetare inom väg- och järnväg inkluderas också i handlingsplanen.  

Även en intern workshop med miljöspecialister på IVt (2012-12-04) har genomförts för att 
diskutera och bearbeta handlingsplanen.  

Även åtgärder riktade till projektledare och projektörer har identifierats, dessa listas i 
bilagan. Vissa av de listade åtgärderna kan kräva att utvecklingsinsatser som till exempel 
framtagande av riktlinjer genomförs av IV eller IVt innan de implementeras. 

Till projektet med framtagandet av handlingsplanen har en styrgrupp funnits sammansatt av 
enheterna IVtgb, IVtk, IVtd samt en projektchef per distrikt. 

4.1 Prioritering av åtgärder 

Åtgärderna och utvecklingsbehoven i handlingsplanen har prioriterats för att vägleda valet av 
åtgärdsförslag. Även åtgärderna i den separata åtgärdslistan (se bilaga) anpassad för 
projektledare har prioriterats enligt nedan utan inbördes rangordning.  

• Prioriteringen bygger huvudsakligen på en sammanvägning av huruvida åtgärden: 

• utgör grundförutsättning för andra energieffektiviseringsåtgärder  

• har hög energibesparingspotential 

• är praktiskt genomförbar 

• är kostnadseffektiv 

• ingår som inriktningsområde i Trafikverkets inriktning för forskning och innovation 
2013-2015 

• har prioriterats högt i tidigare handlingsplaner 
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• medför kontinuerlig energibesparing (i jämförelse med engångsbesparing) 

• bidrar till att internt och externt synliggöra Trafikverkets energisatsningar  

Prioriteringen markeras genom nummer 1-3, där 1 innebär hög, 2 medelhög och 3 låg 
prioritet.  

Prioritering har gjorts inom samtliga insatsområden (planering, projektering och byggande) 
och åtgärder inom samtliga områden bör även vidtas. Värt att notera är dock att åtgärder 
som sker i tidiga skeden generellt sett ger större effekt och en större total 
energibesparingspotential än åtgärder i senare skeden.  
  

13 
 



5 Handlingsplan 
Högt prioriterade åtgärder för ett effektivt arbete med energieffektivisering beskrivs i kapitel 
5.1. De mer direkta åtgärderna presenteras i tabellformat under respektive högprioriterat 
område. 

De olika tabellkolumnernas innebörd beskrivs nedan. 

• Åtgärd/Utvecklingsbehov: Åtgärden eller utvecklingsbehovet beskrivs. 

• Prioritet: Åtgärdens prioritet anges. 1= hög, 2=medelhög, 3= låg prioritet. 

• Ansvarig: Ansvarig för genomförande av åtgärden beskrivs och uppdateras efterhand 
som olika delsteg genomförs. 

• Genomförande: Åtgärdens nuläge beskrivs och dateras.  Det aktuella skedet som 
åtgärden befinner sig i beskrivs så utförligt som möjligt. Kolumnen uppdateras 
efterhand som olika delsteg genomförs.  

Vissa av åtgärderna som föreslås är inte enbart en fråga för Trafikverket, till exempel 
utvecklandet av vägöverbyggnadsdatabas. Dessa åtgärder inkluderas ändå då Trafikverket 
anses vara en tung aktör i sammanhanget.   

Handlingsplanen ska ses som ett levande dokument som uppdateras och fylls på efterhand 
som åtgärder genomförs och nya åtgärdsförslag dyker upp.  

En åtgärd eller ett utvecklingsbehov i dokumentet skulle exempelvis kunna se ut som i Figur 
1 nedan. 
 

Åtgärd/ 
Utvecklingsbehov Prioritet Ansvarig Genomförande 

Utveckla metoder och 
nyckeltal för att 
värdera den samlade 
energieffektiviteten i 
transportsystemet. 

       1 IVt 

 
2014-01-10: Sven Svensson tar upp 
frågan för diskussion på styrelsemötet 
den 6/3 -14. 

2014-03-15: Lisa Larsson tar fram 
riktlinjer för arbetet, klart maj 2014 
… osv 
 

 
Figur 1: Exempel på beskrivning och prioritering etc. av en åtgärd/utvecklingsbehov. 
 

5.1 Åtgärder med hög prioritet 
Styrning och uppföljning 
För att öka effektiviteten i klimat och energiarbetet krävs ett antal grundläggande 
förutsättningar. Dessa gäller såväl för Investering som för Trafikverket i stort och riktar sig 
framför allt till ledningen på olika nivåer. 
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Ledningen för Investering har i det sammanhanget stor betydelse för ett framgångsrikt 
arbete med energieffektivisering. 

Enstaka parametrar kan styras med hjälp av styrkortsmål men för att uppnå en verksamhet 
som arbetar för att kontinuerligt minska energianvändningen krävs ytterligare några olika 
faktorer: 

• Uppföljning av energieffektiviseringens viktigaste delar. 

• Utvärdering av de aktiviteter som genomförs. 

• Erfarenhetsåterföring. 

 

Åtgärd Prioritet Ansvarig Genomförande 

Styrning och uppföljning 
av energieffektiviserings 
arbete 

1  
 

IVs 
 

Arbetet samordnas av verksamhetsstyrning 
 

En strukturerad uppföljning av det energieffektivseringsarbete som genomförs är en viktig 
framgångsfaktor. Styrning och uppföljning genomförs inom dessa områden. 

Kommentar aktivitet 2 ; Uppdraget till IVt innefattar rutiner och hjälpmedel för hur klimatkalkyler 
anpassas och tillämpas i projekten. 

Kommentar aktivitet 3; De 35 påbörjade energieffektiviseringsaktiviteterna fortsätter tills dessa är 
avslutade och den verkliga energieffektiviseringen kan redovisas.  

Nord: 9 st, Mitt: 4 st, Öst: 8 st, Väst: 7 st, Syd: 7 st. 

Arbetet initieras av Investerings ledning under 2013 och samordnas av verksamhetsstyrning. 
 

 Aktivitet 1 Aktivitet 2 Aktivitet 3 Aktivitet 4 

Område Styrkortsmål 
minskad 
energianvändning 

Införande av 
klimatkalkyl 

Färdigställda 
energieffektiviserings 
aktiviteter 

Upphandlingar med 
krav CO2/energi-
effektivisering 

Utförs av: Distrikt/IVpr med 
stöd av IVt 

IVt Distrikt/IVpr IVt 

Uppföljnings-
period 

Tertial Tertial Tertial Tertial 

Styrande 
dokument 

Styrkortsmål i 
överenskommelse 

Uppdrag till IVt i 
överenskommelse 
2014 

Uppdrag till 
distrikt/IVpr i 
överenskommelse 
2014 

Uppdrag till IVt och 
distrikten i 
överenskommelse 
2014 

 
Funktionella och verifierbara upphandlingskrav inom energiområdet  
Krav på energieffektivisering kan föras fram inom planering, utformning, dimensionering 
eller i förfrågningsunderlag och regelverk. För investerings del är upphandlingskrav ett 
intressant område som kan ge goda effekter med begränsade insatser. Som renodlad 
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beställare bör inriktningen vara att ställa funktionskrav. I den mån detaljregleringar krävs, 
hanteras detta genom objektspecifika krav. Vissa krav lämpar sig bästa att styra via de 
tekniska regelverken. 

Utifrån de FOI-projekt och andra insatser som pågår bör det relativt snart finnas förslag på 
energikrav som kan ställas i de upphandlingar som investering genomför. Hur dessa krav 
hanteras och faller ut bör bevakas särskilt, i projektform eller på annat sätt. 

Införandet av upphandlingskrav inom energiområdet genomförs stegvis. 

 

Åtgärd Prioritet Ansvarig Genomförande 

Funktionella och 
verifierbara 
upphandlingskrav inom 
energiområdet, steg 1 

 

1  
Distrikt och 
IVt 

Teknik och miljö tar, i samarbete med övriga 
VO, fram förslag till krav för olika typer av 
upphandlingar. Respektive distrikt och 
nationella projekt medverkar genom att, med 
stöd av IVt, ta fram lämpliga projekt i början 
av 2014 där energi och klimatkrav ställs. 
Antalet ”testprojekt” beror på hur många olika 
typer av energikrav som kommer att behöva 
testas, men minst två projekt per distrikt 
kommer att bli aktuellt. 
 

Funktionella och 
verifierbara 
upphandlingskrav inom 
energiområdet, steg 2 

 

1 

Distrikt och 
Nationella 
projekt 

Utifrån de erfarenheter som uppnås ger 
Investerings ledning distrikten och nationella 
projekt i uppdrag att tillämpa kraven i hälften 
av de upphandlingar som genomförs under 
2015. Från 2016 och framåt tillämpas 
energikrav i alla upphandlingar som 
genomförs. 

 

Närmare precisering av krav som distrikt och nationella projekt kommer att arbeta med utreds för 
närvarande. Aktiviteten kommer att specificeras närmare i version 2 av handlingsplanen. 
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Nedanstående åtgärder är kopplade till sådant som kan regleras som krav och fungerar som 
exempel på vad man kan arbeta vidare med.  

 

Åtgärd 

 

Prioritet 

 

Ansvarig Genomförande 

Fortsätt arbete med 
energieffektivisering av 
belysning. T.ex. borttagning 
av onödiga belysnings-
anläggningar, byte till 
energisnålare ljuskällor, byte 
av bangårdsarmatur, 
införande av effekt-
styrsystem i befintlig 
vägbelysning (Intelligent 
belysning) och ny teknik för 
effektivisering av 
belysningsanläggningar 
längs väg och bangård. 
 

2 
 

IVtk 
IVtk tar under 2014 initiativ till en 
handledning för översyn av befintlig 
belysning och råd för val av belysning.  

Åtgärden är en avvägning mellan trafiksäkerhet och energibesparing. Åtgärden är också en fråga 
om vilken belysningsstandard som människor kräver. För att gå vidare med denna åtgärd krävs ett 
samarbete med VO Samhälle och VO Underhåll.  

Ett flertal utvecklingsprojekt pågår på området inom väg-, tunnel- och banbelysning. Såväl 
branschsamverkan som nordisk samverkan är etablerad. 

Ex besparing borttagning av 30 000 belysningskällor: 18 GWh el/år1. Engångskostnad 60 mnkr. 

Ex besparing byte av 5 procent/år av från början 200 000 ljuskällor från 160W till 100W:  
11 GWh el/år2. Årlig kostnad (inköps- och arbetskostnad minus energivinst): 22 mnkr/år3. 
Återbetalningstid: 18 år. 

Inför olika ljusintensiteter under natten beroende på trafikens växlande behov. Ex besparing, 
intelligent belysning, då 100 000 ljuspunkter effektdämpas med 30 % under 5h/natt: 8 GWh/år4. 
Kostnad investering 70 mnkr, återbetalningstid (investeringskostnad vägs mot minskad 
underhållskostnad och energivinst): 7 år5. 

Ex besparing byte till LED i signaler: 1,4 GWh/år 6.  
 

Kontrollera att behovs-
analysen avseende belys-
ning från planeringsskedet 
fortfarande är aktuell. 
 

2 IVtk 
IVtk tar under 2014 fram en handledning 
för översyn av befintlig belysning och råd 
för val av belysning. 

Utveckla råden för val av 
beläggning med hänsyn till 
miljön. 
 

2 IVt 

Senast under 2015 ska IVt uppdatera 
råden för val av beläggning. Råden 
kompletteras med val ur LCC/LCA-
perspektiv. 
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Före detta Vägverket har tagit fram råd för val av beläggning, dessa bör tillämpas och utvecklas.  

Önskvärt är att råden kompletteras med rullmotstånd (finns redan för buller och partiklar) och krav 
på energieffektiv asfaltsproduktion. Utveckla säkrare samband mellan vägytans egenskaper, 
vägojämnheter och däck/väg.  

Uppskattningsvis minskar trafikens bränsleförbrukning med 2-15 % beroende på makrotextur. 

Projekt "Inventering av makrotextur" kopplat till ”MIRIAM” (internationellt projekt) ska kartlägga 
egenskaper hos olika beläggningstyper och ge indata i beräkningsmodell för skrovlighet och 
fordons bränslebesparing. 

Projekt "Val av beläggning med hänsyn till miljön" handlar om samhällsekonomiska modeller med 
fokus på slitage och buller. 

Projekt "Road surface texture, low noise, low rolling resistance - Nord FOU" handlar om 
bulleremissioner och rullmotstånd med inriktning på beläggningar i de nordiska länderna. 
 

Fortsätt arbetet med 
användning av större andel  
lågenergiteknik för 
bitumenbeläggning 

 
Distrikt 
med stöd 
av IVtgb 

Respektive distrikt ökar användningen 
av kallare beläggningstekniker. Under 
2014 ska andelen öka till minst två 
projekt per distrikt. 
 

 
Användning av lågtempererad varmasfalt sänker energianvändningen med 20 % jämfört med konventionell 
varmasfalt. Genomförda undersökningar visar att prestandan är tillräckligt god för att motivera ökad 
användning.  
 
Ungefärliga energi- och CO2-mått för olika beläggningstekniker (asfalt): 
 

Asfaltbundna slitlager kWh/m2 CO2/m2 
Kallteknik 1,0–4,0             1,0–2,5   
Halvvarm teknik 6,5–7,5      2,5–4,0 
Varm teknik 5,0–11,0 4,0–5,0   

     Skillnader i energiåtgång för slitlager och CO2 beroende på vald teknik. (Källa IVtbg) 
 

Ökad andel "gröna bodar" 
på bygg-arbetsplatsen. 2 IVt 

Teknik och miljö tar initiativ t. ex. via 
SBUF till en branchgemensam satsning 
under 2014. 
 

Ex besparing vid användning av 8 st. ”gröna bodar” och 2 vanliga istället för 10 vanliga: 880 
kWh/m2/år eller totalt 22 000 kWh/år. 
 

Ökad andel element för 
Prefab-byggnation.  2 

IVt till-
sammans 
med 
nationella 
projekt 
 

Teknik och miljö tar initiativ t. ex. via 
SBUF till en branchgemensam satsning 
under 2014. 
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Fortsatt arbete med livscykelbaserade energi- och klimatkalkyler 
För att det ska vara möjligt att visa måluppfyllelse och effekter av genomförda 
energibesparingsåtgärder måste vi kunna mäta och beräkna energianvändning i 
investeringsprocessen. 

Från och med nu och framåt ska nya investeringars energi- och klimatbelastning redovisas ur 
ett livscykelperspektiv. Detta ställer krav på systematiskt arbete, från planeringsskedet till 
dess att investeringen öppnar för trafik. En rutin och riktlinje för detta är på gång.  

Tids- och aktivitetsplaner för arbetet återfinns i ”Förstudie livscykelanalys i planering och 
projektering, 2012:182”. Planen innefattar bland annat framtagande av handledning för 
utförande av klimatkalkyler, framtagande av schabloner och emissionsfaktorer för 
upprättande av databas och utveckling av effektmodeller. I nuläget inkluderas inte 
energianvändningen i effektmodeller då effektsamband saknas. 

Merparten av dessa aktiviteter bedrivs inom olika FOI-projekt eller samarbetsprojekt med 
andra VO men också med branschen genom ett SBUF-projekt. I takt med att resultaten blir 
tillämpbara i projekten införs beräkningarna av energi i ett LCA-perspektiv som en del av 
kalkylarbetet.  
 

Åtgärd Prioritet Ansvarig Genomförande 

Fastställ 
verifieringsmetodik 
tillsammans med 
branschen. 

2 IVt 

 
Förekommande (de på marknaden) 
energiberäkningsverktyg testas och 
utvärderas för val av gemensam 
standard. Gemensam standard fastställs 
senast första halvåret 2015. 

 
 

5.2 Implementering 
Genomförande 
Genomförande av planen hanteras genom att uppdrag till berörda redovisas i 
överenskommelse och genom att olika energieffektiviseringsaktiviteter hanteras i VP-
arbetet. 
 
Summering av handlingsplanens olika åtgärder 
 

Ansvarig Antal åtgärder Kommentar 

Verksamhetsstyrning 1 Omfattar uppföljning av sammantaget 13 
aktiviteter i handlingsplanen  

Teknik och miljö 10 Sex av åtgärderna berör i huvudsak IVt 
medan övriga genomförs med delat ansvar. 

Distrikt och Nationella projekt 
 

4  
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Informationsinsatser 
Om handlingsplanen och energieffektiviseringsarbete i stort ska bli känt i organisationen 
bör kommunikationen ske på ett systematiskt sätt. Nedan beskrivs vilka informations-
insatser som krävs, vem som informerar, vilka kanaler som kommer att användas och 
ungefär när i tiden detta sker. 

Inledningsvis är distriktsledningarna och de specialister som behövs för att stötta projekten i 
klimat och energifrågor viktiga målgrupper.  

Aktivitetsplan 
 

Aktivitet Målgrupp Kanal Innehåll Tidpunkt Ansvarig 

Nyheter om 
handlingsplan 
energi-
effektivisering.  

Interna 
målgrupper Intranätet Vad handlar det om? 

Kontaktpersoner Hösten IVt 

Nyheter om de 
olika aktiviteterna.  

Interna 
målgrupper Intranätet 

Nu startar aktiviteterna, 
vad handlar det om? 
Kontaktpersoner 

Hösten 
Våren  IVt 

Möten med 
distriktsledningar, 
specialister m fl. 

 
Interna och 
externa 
möten/seminarier. 

Presentation av 
handlingsplan och dess 
aktiviteter. 

Hösten 
Våren IVt 

Informations-
material i form av 
bildspel 
tillsammans med 
talarstöd. 
 

Åhörare vid 
diverse 
seminarier och 
liknande. 

Arbetsrummet 
”Energi och 
klimat”. 

Utgå från befintliga 
bildspel. Hösten  IVt 

Information om 
handlingsplanen i 
samband med 
FOI-seminarium, 
Teknik och 
miljödagar. 
 

Projektledare, 
miljö-
specialister, 
entreprenörer 
och konsulter. 

Interna och 
externa 
möten/seminarier. 

Trafikverket arbetar med 
energieffektivisering och 
prioriterar aktiviteterna, 
vad handlar det om? Vad 
gör ni? Trigga branschen. 
Kontaktpersoner. 

Hösten/ 
Våren IVt 

Arbetsrummet 
”Energi och 
klimat” utvecklas. 
Visst material till 
PPI. 
 

Projektledare, 
miljöspecialist
er m fl. 

  Våren IVt 
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7 Fotnoter 
I åtgärdstabellerna under kapitel 5 anges ett flertal besparings- och kostnadsexempel och 
endast viss del av beräkningsunderlaget redovisas. I fotnoterna nedan redovisas beräkningar 
och antaganden mer detaljerat. 
 

1 Antag att 20 % av inventerade 150 000 statliga ljuskällor längs statliga vägar avvecklas, medeleffekt 
150 W, brinntid 4 000 tim/år: 0,20 × 150 000 × 150 × 4 000 = 18 000 000 000 Wh/år. Antag kostnad 
för avveckling 2 000 kr/ljuskälla (med stolpe), elpris 0,7 kr/kWh:  
0,20 × 150 000 × 2 000 = 60 000 000 kr. Energivinst 18 × 0,7 = 12,7 mnkr/år.  
Återbetalningstid 60/12,7 = 4,72 år. 

2 Antag 200 000 ljuspunkter, utbytestakt 5 procent/år, brinntid 4 000 h/år, medelbruttoeffektsänkning 
från 160 till 100 W/ljuspunkt: 200 000 × 0,05 × 4 000 × (160 - 100) = 2 400 000 000 Wh/år. 
Ackumulerande under 8 år: 2,4 × (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8) / 8 =  
10,8 GWh/år. 

3 Antag inköp och arbetskostnad för ny armatur 3 000 kr/ljuskälla: 200 000 × 0,05 × 3 000 =  
30 000 000 kr/år. Energivinst: 2,4 × 0,7 = 1,68 mnkr/år. Ackumulerande under 8 år:  
1,68 × (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8) / 8 = 7,56 mnkr/år. Årskostnad: 30 - 7,56 = 22,44 mnkr/år 
(ackumulerat). Återbetalningstid: 30/1,68 = 17,85 år (grovt medelvärde). 

4 Antag omfattning 100 000 ljuspunkter, medeleffekt 150 W, (drifttid 4000 h/år), effektdämpning med i 
genomsnitt 30 % under 5 h/natt året runt: 100 000 × 150 × 0,3 × 5 × 365 =  
8 212 500 000 Wh/år.  

5 Antag investeringskostnad 700 kr/ljuspunkt, elpris 0,7 kr/kWh och minskad underhållskostnad 50 
kr/år, ljuspunkt: 100 000 × 700 = 70 mnkr; 100 000 × 50 = 5 mnkr/år.  
Energivinst: 8,2125 × 0,7 = 5,74875 mnkr/år. Återbetalningstid: 70 / (5 + 5,74875) = 6,51 år. 

6 Byte till LED lampor i signaler ger besparing 1,4 GWh/år enligt "Energieffektivisering inom 
järnvägssektorn". 
 
7 Antag 1 ny omformarstation per år med 2 omriktare á 17 MVA, 3 % bättre verkningsgrad under en 
drifttid om 2 500 timmar per år där drifttiden motsvarar 30 % medelbelastning: 1 × 2 × 17 × 0,03 × 2 
500 = 2 550 MWh/år.  
 
8 Antag arbetstid för kravställning och uppföljning 40 manh/år à 500 kr/h: 40 × 500 = 20 000 kr/år, 
elpris 0,7 kr/kWh. Energivinst: = 2,55 × 0,7 = 1,785 mnkr/år. Kostnadssänkning: 1,785 - 0,02 = 1,765 
kr/ år. 
 
9 Antag att fyra stycken omriktare á 24 MVA får en förbättring med 3 % verkningsgrad under en drifttid 
om 3000 h/år (drifttiden 3000 timmar innebär att omriktaren går med 1/3 belastning i snitt): 4 × 24 × 
0,03 × 3 000 = 8 640 MWh/år.  
 
10 Antag arbetstid för kravställning och uppföljning 40 h/år, 500 kr/h: 40 × 500 = 20 000 kr/år, elpris 0,7 
kr/kWh. Energivinst: 8,640 × 0,7 = 6,048 mnkr/år. Kostnadssänkning: 6,048 - 0,02 = 6,028 mnkr/år.  
 
11 Antag att 1 direktgenererande Q38 om 10 MVA ersätter 2 normala Q38 på 5,8 MVA, elpris 0,7 
kr/kWh. Antag 3 % högre verkningsgradsgrad, drifttid 8 700 timmar/år, medelbelastningen är 1/3: 1 × 
10 × 0,03 × 8 700 × 0,33 = 860 MWh. Ackumulerande under 8 år: 860 × (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8) 
/ 8 = 3 440 MWh/år.  
 
12Antag kostnad 1 mnkr/ny generator = 1 mnkr/år. Energivinst: 5,4 × 0,7 (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8) 
/ 8 = 3,78 mnkr/år. Kostnadssänkning: 3,78 - 1 = 2,78 mnkr/år. 
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Bilaga 1 Andra åtgärder och utvecklingsbehov 
Förutom de åtgärder med högst prioritet som redovisas i 5. 1 finns en rad andra energi-
besparande åtgärder som Trafikverket och Investering bör arbeta med. Förutom åt-gärder 
presenteras även utvecklingsbehov, det vill säga områden där riktlinjer, ytter-ligare kunskap, 
utredningar, samordning eller dylikt behövs. Utvecklingsbehoven kan efterhand som man 
arbetar med dem omformuleras och övergå till konkreta åtgärder i handlingsplanen och/eller 
i den separata åtgärdslistan riktad till projektledare, se bilaga 2. 

Väg- och järnvägsplanering 
I planeringsfasen utreds och beslutas de viktigaste grundlösningarna för projektet. 
Ungefärlig plats och förhållningssätt till omgivande markanvändning bestäms bland annat. 
Anläggningens läge i höjd- och sidled samt tekniska systemval beslutas. Beslut som tas i detta 
tidiga skede kan påverka energiåtgången i samtliga efterföljande skeden. Det är därför av 
yttersta vikt att man redan i detta stadium inkluderar och tar hänsyn till energifrågan.  

Generellt bör schabloner för material- och processmängder för ”typlösningar” av hel 
infrastruktur tas fram för användning i planeringsskedet, till exempel för normal riksväg, 
motorväg, enkelspårsjärnväg etc. Dessa schabloner behöver även kunna kombineras med 
schabloner för anläggningsdelar som bro, tunnel etc.  

Åtgärdsförslag och utvecklingsbehov inom väg- och järnvägsplanering beskrivs i  
Tabell 1 respektive i Tabell 2. 
 
Tabell 1: Åtgärder för energieffektivisering inom väg- och järnvägsplanering. 

Åtgärd Prioritet Ansvarig Genomförande 

Genomför analys om 
belysningsbehov 
utifrån krav i VGU  
 

2 IVt  

Utanför tätort är grundregeln att inte ha belysning annat än vid speciella skäl.  

Även behovet av berörda befintliga anläggningar ska ifrågasättas. Konflikt mellan oskyddade 
trafikanter och fordon ska prioriteras. Undvik att precisera belysningsteknik eftersom den 
utvecklas mot mer energieffektiv över tid. Ställ istället relevanta kvalitets- och funktionskrav. 
    

Fortsätt arbetet med ny 
typ av omformar-
stationer med högre 
verkningsgrad 

 
Distrikt och 
Nationella 
projekt 

Plan för genomförande tas fram efter 
utvärdering av tidigare upphandlingar. 

Minskade elförluster i omformarstationen. Vid upphandlingen av den nya omformarstationen i 
Häggvik togs det hänsyn till förluster när anbuden togs in. En högre verkningsgrad kan 
kompensera en högre anbudskostnad. Effektiviteten från Häggvik-projektet ska utvärderas 
efter 2013. 

Verkningsgraden i nya omriktare är 3 % högre än i konventionella omriktare.  

 
 



Ex besparing:  
En ny omformarstation med två omriktare (à 17 MVA) och 3 % högre verkningsgrad: 
3 GWh el/år4. Kostnadssänkning (energivinst minus arbetskostnad) 2 mnkr/år5 

Fyra nya omriktare (à 24 MVA) med 3 % högre verkningsgrad: 9 GWh el/år7. 
Kostnadssänkning (energivinst minus arbetskostnad): 6 mnkr/år8 

I dessa beräkningar tas det inte hänsyn till att omformarstationerna kan bli dyrare i 
upphandlingsskedet. 

Fortsätt arbetet med 
direktgenerering i 
omformarstationer 2 

Distrikt och 
Nationella 
projekt 

Provdrift pågår i Falköping. 
Utvärdering av detta ska ske 2014. 

Ger minskade elförluster i roterande omformare. 

Ex besparing då en direktgenererande Q38 (à 10MVA) ersätter 2 normala (à 5,8 MVA), 3 % 
högre verkningsgrad: 3 GWh el/år9. Kostnadssänkning (energivinst minus 
investeringskostnad): 3 mnkr/år10. 

Tabell 2: Utvecklingsbehov för energieffektivisering inom väg- och järnvägsplanering. 

Utvecklingsbehov Prioritet Ansvarig Genomförande 

Föreslå revidering av 
tekniska regelverk och 
krav så att de stödjer 
energieffektiva 
lösningar 

2 IVt 

Alla kravdokument som ses som hinder för energieffektivisering måste tas upp till diskussion 
med den som äger dokumentet. Översyn sker regelbundet och då behövs verktyg och rutiner 
för att få med energifrågan i samband med översynen. 

Undersök t.ex. möjligheterna att förenkla regelverket kring hantering av massor, inklusive 
avfallsklassificering genom t.ex. samordnad anmälan av masshantering, avfallstransporter och 
bygglov.  

Fokusera på inbördes kopplingar och begränsningar vad det gäller energieffektivisering samt 
anknyt till Trafikverkets målsättningar.  

I projektet ”Implementering av ny kunskap för energieffektiv väghållning”, 2010, inventeras 
styrande dokument med avseende på energieffektivisering. Kompletteringar av dokumenten 
föreslås. 
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Projektering, väg- och järnvägsutformning 
Både när det gäller väg och järnväg så har utformning av infrastrukturen en indirekt effekt på 
trafikens energianvändning. De val som görs i projekteringsskedet påverkar energi-
användningen för infrastrukturens resterande ”livslängd”.  

Det är stor skillnad mellan olika materials energianvändning i ett livscykelperspektiv. Som de 
mest betydelsefulla materialgrupperna identifieras cement, stål och beläggning vilket 
resulterar i att mer komplexa projekt med större andel bro och tunnel är de mest energi-
krävande.  

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 energianvändningspåslag från asfaltbeläggning.  

Inom väg- och järnvägsanläggningar finns flertalet elektriska installationer så som belysning, 
trafiksignaler, omformarstationer, fläktar, ventilationer, system för trafikstyrning med mera. 
Flera av de föreslagna åtgärderna nedan som handlar om elektriska installationer har ingen 
eller mycket kort återbetalningstid och bör därför,inte minst i ett ekonomiskt perspektiv, 
genomföras.  

När det gäller belysning kan till exempel utbyte av lampor och installering av styrsystem ge 
en elbesparing på totalt över 50 %. Vid antagande att Trafikverkets utomhusbelysning 
omsätter 200 GWh/år ger detta en besparing på 100 GWh/år. För närvarande pågår 
utvecklingsprojektet "Nytt ljus" i samarbete med STEM (statens energimyndighet) och EU 
med syftet att pröva nya typer av ljuskällor och lösningar.  

I Tabell 3 och i Tabell 4 redovisas och prioriteras energibesparingsåtgärder respektive 
utvecklingsbehov inom projektering, väg- och järnvägsutformning. 

Tabell 3: Åtgärder för energieffektivisering inom projektering, väg- och järnvägsutformning. 

Åtgärd Prioritet Ansvarig Genomförande 

Utför fallstudier med 
uppvärmning av 
utsatta anläggnings-
delar med hjälp av 
solenergi 

3 IVt 

Projekt ”Halkfria vägar Solvärme och värmelagring för miljöanpassad halkbekämpning”(2012) 
syftade till att identifiera lämpliga anläggningstyper där uppvärmning med solenergi beskrivs 
som ett alternativ till traditionell halkbekämpning. Åtgärden medför en effektivare 
energianvändning. 

Asfalten används som solfångare om sommaren och för att värma bort snö och is på vintern. 
De tre tillämpningsexemplen föreslås vara: Utsatt backe, frostkänslig bro och 
central och trafikerad gång‐ eller cykelled. 
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Tabell 4: Utvecklingsbehov för energieffektivisering inom projektering, väg- och järnvägsutformning. 

Utvecklingsbehov Prioritet Ansvarig 
 
Genomförande 
 

Implementera och 
vidareutveckla 
kunskap om energi-
effektivare väg- och 
järnvägsutformning. 

Utvärdera och följ  
upp den nya tekniken. 
 

 2 IVt  

Planerings- och projekteringsrutiner (väg- och järnvägsutredning, VGU etc.) förses med ny 
kunskap, verktyg och modeller. 

Projekt ”Implementering av Ny Kunskap för Energieffektivare Väghållning” har genomförts samt 
examensarbete.  

Projekt ”MIRIAM” utvecklar modeller för rullmotstånd. Projekt ”Miravec” tar fram kunskap om hur 
infrastrukturen på olika sätt kan minska fordonens bränsleförbrukning. 
 

Ta fram riktlinjer/ 
handlingsplan för att 
minska användningen 
av dieselaggregat som 
reservkraft i järnvägs-
anläggningar. 
 

2 IVt  

Ersätt med UPS (Uninteruptible Power Supply) och reservmatning via kontaktledningen. UPS:en 
gör om 16Hz till 50Hz som används till att mata viktiga funktioner vid bortfall av ordinarie nät 
samt ger en mindre anläggningsmassa. Genom att få bort dieselelverken minskas användningen 
av oljeprodukter samtidigt som det inte krävs ett lika omfattande underhåll vilket också är en 
kostnadsbesparing. 
 

Ta fram riktlinjer/ 
handlingsplan för att 
använda s.k. hårda rör 
för el-signal-telekablar 
i järnvägsmiljö. 
 

2 IVt  

Fördelen med hårda rör är att man kan ge avkall på förläggningsdjup vilket ofta är svårt att 
uppfylla i exempelvis stenig terräng. Metoden går också ut på att rören kan plöjas.  
Arbetet går 3-4 gånger snabbare, vilket ger en minskad förbränning av fossila bränslen i samma 
storleksordning. 
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Ta fram riktlinjer/ 
handlingsplan för att 
använda hjälpkraft i 
hängkabel istället för 
linor 20kV. 
 

2 IVt  

Färre stolpar behöver bytas, det sparar stål. Miljömässigt ger alternativet något mindre 
anläggningsmassa och väsentligt lägre förbrukning av fossila bränslen. En annan fördel är bättre 
arbetsmiljö, driftsäkerhet och lägre underhållskostnader. Projektexempel: Haparandabanan. 
 

Utred effekten av ljus 
tunnelbeklädnad och 
beläggning för 
minskat belysnings-
behov. 
 

3 IVt  

Öka andelen 
förnyelsebar energi i 
verksamheten. 
 

3 IVt  

Utred och ta eventuellt fram riktlinjer för solcellskylda teknikhus vid järnvägsanläggning. 

Ex besparing: 4,5 kW/teknikhus. 
 

 
Byggande av väg och järnväg 
Byggande av väg och järnväg innebär produktion av material och utrustning samt en 
omfattande förflyttning av material. De val som görs i byggskedet påverkar inte bara 
energiåtgången i själva byggskedet utan även energianvändningen för infrastrukturens 
resterande livslängd.  

Optimering av masshantering innebär en stor potential för energieffektivisering i byggskedet. 
Flera åtgärder för att effektivisera masshantering pågår, liksom uppföljning av dessa.  

Energibesparingsmöjligheter finns exempelvis inom beläggningstekniken genom val av 
energieffektiva beläggningsmetoder, ökad prestanda och hållbarhet samt genom minskad 
transport av beläggningsmassor. Beroende på trafikmängd och andel tung trafik är olika 
metoder lämpliga. Viktigt är att även här välja en energieffektiv metod utifrån ett 
livscykelperspektiv.  

Även produktion av material står för en betydande del av infrastrukturens energianvändning. 
Främst är det i materialintensiva investeringsprojekt såsom järnväg eller väg med mycket 
tunnlar och broar som materialvalet har betydelse. Störst klimatpåverkan står 
materialgrupperna stål, cement och beläggning för.  

Hur mycket energi som används i de olika delarna inom byggande, drift och underhåll av 
olika vägtyper visas i Figur 2. Som framgår av figuren kan det vara vid grundläggning (till 
största delen materialrelaterat till följd av användande av cement) och asfaltsproduktion som 
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störst andel energi används. Att vidta åtgärder inom dessa områden ses därför som 
prioriterat. 

 
 
Figur 2: Energianvändning ur ett livscykelperspektiv för byggande, drift och underhåll av fyra vägtyper.  

Åtgärdsförslag och utvecklingsbehov för energieffektivisering inom byggande av väg och 
järnväg beskrivs och prioriteras i Tabell 5.  
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Tabell 5: Utvecklingsbehov för energieffektivisering inom byggande av väg och järnväg. 

Utvecklingsbehov 
 

Prioritet 
 

Ansvarig 
 

Genomförande 
 

Utarbeta kriterier för 
val mellan olika 
beläggningar t.ex. 
asfalt, cementbetong 
och alternativa 
produkter.  
 

2 IVt  

Cementbetongbeläggning har högre hållbarhet och ger lägre rullmotstånd och därmed lägre 
bränsleförbrukning för trafiken. Produktion av cement har dock en mycket större klimatpåverkan 
(mkt CO2 frigörs) än produktion av asfalt.  

Räfflad betong har testats på E4:an förbi Uppsala. Projekt ”Undersökning av tunga fordons 
bränsleförbrukning på styv och flexibel vägöverbyggnad” jämför betong och asfaltsbeläggning.  

Trafikverket följer utvecklingen av varianter av cementbetong med mindre klimatpåverkan.  

Alternativa produkter kan t.ex. vara flygaska eller slaggprodukter från stålindustri. 
 

Vidareutveckla 
tekniken vid läggning 
av ytbehandling.  
 

2 IVt 

 

Branschprojekt "FOG SEAL" syftar till att minska risken för stenlossning.  
T.ex. stödmurselement med viss radie samt träbroar. 
 

Utveckla kunskapen 
om jord- och 
bergmaterial i 
blivande väglinje. 
  

2 IVt 

 

Två FOI-projekt pågår.  
 

Utred om och när 
alternativa metoder 
för frostisolering bör 
användas.  
 

3 
Distrikt och 
Nationella 
projekt. 

 

Utveckla en 
vägöverbyggnads-
databas. 
  

3 IVt  

Det är viktigt att veta vad som finns i vägen vid ombyggnation/underhåll. 
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Bilaga 2 Åtgärdslista för investeringsprojekt 
Detta dokument är ett komplement till Investerings handlingsplan för energieffektivisering. 
För bakgrundsbeskrivning, metod för prioritering etc. se handlingsplanen. Åtgärderna i 
denna lista riktar sig främst till projektledare och är indelade i insatsområdena Väg- och 
järnvägsplanering, Projektering, väg- och järnvägsutformning och Byggande av väg och 
järnväg. Vissa av åtgärderna i listan kan kräva utvecklingsinsatser, till exempel framtagande 
av riktlinjer och verktyg, från Investerings ledning eller från Investerings teknik- och 
miljöavdelning (IVt) innan de implementeras i projekt. 
 
 
 
Väg- och järnvägsplanering 
 

Åtgärd 

        
Prioritet 

Kommentar och aktuella projekt 
  

Allmänt 

Ställ funktionella och verifierbara 
krav inom energiområdet så att 
energianvändningen och 
klimatpåverkan minskar. 

1 
Krav inom planering, gestaltning, utformning, 
dimensionering eller underhåll i 
förfrågningsunderlag och regelverk.  

Implementera hållbarhets-
bedömningar, planering, 
genomförande och uppföljning 
av investeringsprojekt och 
förbättringsåtgärder. 

1 
Projekt som förankrar och beskriver 
hållbarhetskriterier för implementering i ett 
europeiskt bedömningssystem behövs.  

Ifrågasätt tekniska regelverk och 
krav så att de stödjer 
energieffektiva lösningar.  

1 
Alla kravdokument som ses som hinder för 
energieffektivisering måste tas upp till diskussion 
med den som äger dokumentet. 

Beakta väg- och 
järnvägsutformningens betydelse 
för energianvändning i drift- och 
underhållsfasen.  

1 

T.ex. utforma tunnlar så att mindre belysning 
krävs i drift eller val av hastighet och vägstandard 
(ex antal körfält), välj aktivt lösningar och material 
med litet underhållsbehov. 

Hantera energifrågan tidigt i 
Miljökonsekvensbeskrivningar 
(MKB).  

2 

Viktigt att få ett helhetsperspektiv mot drift-och 
byggfasen. Ta med Energiförbrukning i bygg- och 
driftfas som parameter vid val av korridor. 
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Masshantering 
 

Försök i vägplan-
/järnvägsplanskedet hitta 
områden, där terrängmodellering 
medför att otjänliga massor 
kommer till nytta. Försök få 
dessa områden fastställda 
genom samråd med 
länsstyrelsen. 

2 

 
Ger minskade transporter. I projekt ”Väg 40 
Dållebo-Hester” har man vid framtagandet av 
vägplan haft målsättningen att uppnå massbalans, 
inkluderat de för vägbyggnad olämpliga massorna 
som normalt körs till sidotippar. Dessa 
sidotippsmassor har placerats i form av 
terrängmodellering vid bankfot- så att inte 
vägräcke behövs, vid höga bankar – så att 
intrycket av dessa minskar och i form av 
bullervallar. 
 

 
Använd material som ska 
schaktas bort till 
vägbyggnadsmaterial eller sträva 
efter att dra vägen över 
impediment.  
 

2  

 
Utför massbalansberäkningar, 
inklusive energimått för att 
optimera linjeföring och 
samordna olika projekts 
massbehov. 
 

2 
I projekt ”Väg 870 och E10 genom Kiruna” 
används programmet DynaRoad för att beräkna 
optimering av masstransport.  

Övriga tekniska åtgärder 
 

Ställ krav på att 
materialtransporter ska ske på 
järnväg där det är möjligt.  

2 

Om Materialservice (MA) levererar sitt material 
med järnväg till närmaste bangård kan långa 
lastbilstransporter undvikas. Med denna ändring 
av leveransvillkor vid leverans från MA, blir det 
heller inga konkurrensfördelar för de 
entreprenörer som använder järnvägstransporter. 

 
Utforma vägar så att 
driftaktiviteter kan genomföras 
med arbetsmaskiner i 
vägområdet istället för på 
vägbanan för att undvika 
störningar i trafikflödet. 
 

2  

Livscykelanalys (LCA) 
 

Utför miljöanalyser vid 
infrastrukturbyggande t.ex. 
genom Livscykelanalys (LCA) 
och Miljökalkyl.  

2 

Det finns många projekt där LCA-beräkningar 
gjorts t.ex. ”Skellefteåprojektet”, ”Flackarp-Arlöv”, 
”Sundsvall-Härnösand”. Fler projekt som 
implementerar LCA i planering och projektering 
efterfrågas.  
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Projektering, väg- och järnvägsutformning 
  

Åtgärd 
 

Prioritet Kommentar och aktuella projekt 
  

 
Allmänt 
  
Ställ funktionella och verifierbara 
krav inom energiområdet så att 
energianvändningen och 
klimatpåverkan minskar. 

1 
Krav inom planering, gestaltning, utformning, 
dimensionering eller underhåll i 
förfrågningsunderlag och regelverk.  

Implementera 
hållbarhetsbedömningar i 
planering, genomförande och 
uppföljning av investeringsprojekt 
och förbättringsåtgärder. 

1 
Projekt som förankrar och beskriver 
hållbarhetskriterier för implementering i ett 
europeiskt bedömningssystem behövs.  

Ifrågasätt tekniska regelverk och 
krav så att de stödjer 
energieffektiva lösningar.  

1 
Alla kravdokument som ses som hinder för 
energieffektivisering måste upp för diskussion 
med den som äger dokumentet. 

Lyft frågan om 
energieffektivisering tidigt i 
projekteringen för att få konsulten 
att börja tänka hur man kan bygga 
en energieffektivare anläggning 
genom t.ex. användning av 
klimatkalkyler. Fånga upp 
energieffektiviseringsidéer från 
konsulter och entreprenörer på 
projekterings- och byggmöten. 

1 

I ”Umeåprojektet” arbetar man med att få in 
energieffektiviseringsåtgärder i den objekt 
tekniska beskrivningen eller i de administrativa 
föreskrifterna. Man undersöker t.ex. krav på 
energieffektiv betong, användning av kallare 
bitumenbeläggning, annan typ av ljuskälla, krav 
på grön el, grön etablering och möjligheten att 
använda prefabricerade broar.  
Arbete pågår med att ta fram en rutin för 
arbetssätt för klimat- och energieffektivisering 
(KEEP) i investeringsprojekt. 

Beakta väg- och 
järnvägsutformningens betydelse 
för energianvändning i drift- och 
underhållsfasen.  

1 

T.ex. utforma tunnlar så att mindre belysning 
krävs i drift eller val av hastighet och 
vägstandard (ex antal körfält), välj aktivt 
lösningar och material med litet 
underhållsbehov. 

Utöka samordningen inom och 
mellan projekt och entreprenader.  2 

Minimerar exempelvis transporter och 
materialåtgång. T.ex. planera för så stora projekt 
och entreprenader som möjligt för att underlätta 
samordning mellan delprojekt eller samordna 
närliggande entreprenader. Använd 
entreprenader som inkluderar både bygg- och 
driftskede. Samordna tidsplan och massbalans, 
med kommuner och andra externa intressenter. 

Undersök behov av 
energisamordnare. 2  
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Masshantering 
  

Ställ tydliga krav på genomarbetad 
och optimerad masshantering redan i 
projekteringen. 

1 

Att i samtliga projekt inom Trafikverket optimera 
masshanteringen med avseende på byggtrafiken 
innebär stora besparingar både för miljön och för 
ekonomin. Projekt ”E22 Sätaröd-Vä” pågår där man 
valt att arbeta med optimering av masshantering som 
en energieffektiviseringsåtgärd. Generellt bidrar 
åtgärden till minskade transporter. 

Minimera förflyttningen av massor 
genom att stabilisera befintliga dåliga 
jordmaterial. 

2 
Projekt med Geokalkyl pågår under hösten 2012 – 
Utgår ifrån jordartskartor och geotekniska 
undersökningar, kopplar till GIS.  

Använd material som ska schaktas 
bort till vägbyggnadsmaterial eller 
sträva efter att dra vägen över 
impediment.  

2  

Utför massbalansberäkningar, 
inklusive energimått för att optimera 
linjeföring och samordna olika 
projekts massbehov. 

2 
I projekt ”Väg 870 och E10 genom Kiruna” används 
programmet DynaRoad för att beräkna optimering av 
masstransport.  

Klassificera massor tidigt för att 
underlätta återanvändning, blandning 
till nya massor och 
stabiliseringsåtgärder. 

2  

Använd utvärderat 
masshanteringsprogram för 
optimerad väg- och järnvägslinje 
(geokalkyl och entreprenörens 
program).  

2 
Genom att t.ex. anpassa linjen i höjdled för att 
minimera skillnaden i höjdled mellan närliggande 
schakt och fyllning.  

Återanvänd tekniskt och miljömässigt 
tjänliga massor och material inom 
samt mellan entreprenader och 
projekt. Använd en högre grad 
återvunnet material om möjligt.  

2 

T.ex. återanvänd räler som urspåringsräler, 
återanvänd gjutformar genom att göra flera broar med 
liknande utformning eller blanda ”nytt” stål med 
återvunnet stål. Projektexempel: "DIRECT MAT" om 
återvinning av bl.a. asfalt. 

 
Övriga tekniska åtgärder 
  

Ställ krav på att materialtransporter 
ska ske på järnväg där det är möjligt.  2 

 
Om Materialservice (MA) levererar sitt material med 
järnväg till närmaste bangård kan långa 
lastbilstransporter undvikas. Med denna ändring av 
leveransvillkor vid leverans från MA, blir det heller 
inga konkurrensfördelar för de entreprenörer som 
använder järnvägstransporter. 
 

Släck, använd timer eller ta bort 
belysning som inte behövs. Byt till 
svagare och färre belysningskällor. 
Inför effektstyrsystem i befintlig 
vägbelysning (Intelligent belysning). 
Implementera och utvärdera ny teknik 
för effektivisering av 
belysningsanläggningar  

2 

Byte till ljuskällor med ny ljusteknik som drar mindre el 
för att uppfylla belysningsnormer. Lönsamheten 
varierar mellan olika belysningsanläggningar. 
Projektexempel: "Bangårdsbelysning nationellt".  
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Användning av slitsmur istället för 
konventionell byggmetod (ger lägre 
CO2- utsläpp)  

2 Projektexempel: "Flackarp-Arlöv".  

Undersök potentialen i alternativa 
energikällor. Finns det möjlighet att 
toppa energianvändningen med t.ex. 
solenergi eller jordkyla/värme 
kopplade till infrastrukturen. 

2  Projektexempel teknikhus: "Trelleborgsbanan" och 
"Inlandsbanan-Orsa". 

Undersök potentialen i användning av 
infrastrukturen som energialstrare 
eller som lagring av t.ex. värme. 

2 T.ex. i tunnlar där trafikens luftflöde skulle kunna 
utnyttjas. 

Välj om möjligt ljus tunnelbeklädnad 
och beläggning för minskat 
belysningsbehov. 

2  

Minska användningen av diesel-
aggregat som reservkraft i 
järnvägsanläggningar.  

2 

 
Ersätt med UPS (Uninteruptible Power Supply) och 
reservmatning via kontaktledningen. UPS:en gör om 
16Hz till 50Hz som används till att mata viktiga 
funktioner vid bortfall av ordinarie nät samt innebär 
mindre anläggningsmassa. Genom att få bort 
dieselelverken minskas användningen av 
oljeprodukter samtidigt som det inte krävs lika 
omfattande underhåll vilket också är en 
kostnadsbesparing. 
 

Utforma vägar så att driftaktiviteter 
kan genomföras med arbetsmaskiner i 
vägområdet istället för på vägbanan 
för att undvika störningar i trafik-
flödet. 

2  

Utred alltid om lager och platskontor 
kan ligga närmare byggplatsen. 2  

Utred alltid möjligheten att använda 
befintlig byggnad som kontor. 2 

 
Användning av befintlig byggnad som kontor är 
energisnålare än användning av bodar (även ”gröna 
bodar”). Projektexempel: "E4 Rotebro, ny väg över 
järnväg". 
 
Kontor på 520m2 ersätter 20 st. gröna bodar á 25 m2. 

Ställ krav på energisnåla byggbodar. 2 Projektexempel: "E4 Rotebro, ny väg över järnväg". 
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Överväg användning av 1000 V som 
högspännings hjälpkraft.  2 

Rekommendation från projekt "Haparandabanan": 
överväg i varje framtida projekt ur både ekonomiska 
och miljömässiga skäl. Alternativet ger mindre 
anläggningsmassa och enklare anläggning, 
exempelvis mindre stålprodukter.  
 
Projekt "Haparandabanan 1000 V hjälpkraft" har 
använt sig av 1000 V för signal och teleanläggningar 
m.m. 1000 V systemet är godkänt att använda i TRV. 
Det innebär lite ny teknik för TRV och för de som 
sköter den löpande underhållningen, men på inget 
sätt något som ska påverka negativt i nyttjande av de 
möjligheter som ges.  

Överväg fördröjningsmagasin med 
manuell styrning av ventiler för in- 
och utgående dagvatten som ett 
alternativ till pumpstation. 

2 

 
För en del av väg 800 inom Östra Mälarens 
vattenskyddsområde, projekt ”Vattenskyddsåtgärder 
Färentunavägen”, byggs ett fördröjningsmagasin 
istället för energislukande pumpstation i vägens 
tryckbank. Energi och pengar sparas i driftsskedet 
och anläggandet förenklas i den relativt dåliga marken 
i vägens tryckbank.  
 
Ex. 13 GWh, 70 % energibesparing i 
investeringsskedet pga. minskade mängder material. 
 

Sprid ny kunskap om stabilisering av 
jordmaterial. 2 

Handbok om stabilisering är på väg ut. Genom att 
stabilisera befintliga dåliga jordmaterial minimeras 
förflyttningen av massor.  
 
”Terrasstabilisering” (VTI 2012) är en metod som 
används för att förbättra bärigheten vid grundläggning 
på finkorniga jordar med dålig bärighet. Metoden 
tillämpas för att förbättra bärigheten i terrassen till 
exempel för byggtransporter, men framförallt för att 
optimera överbyggnaden för den slutliga vägen. 
För att fullt ut kunna ta nytta av metodens fulla 
potential krävs utveckling och ökad erfarenhet av 
såväl utförande som hur kravformulering ska ske. 
Metodens ekonomiska fördelar blir mest påtagliga om 
man betraktar anläggningen ur ett livscykelperspektiv. 
Under vissa förutsättningar så har metoden en 
potential att bidra till en ökad energieffektivitet. 

Utveckla kunskapen om jord- och 
bergmaterial i blivande väglinje.  2 Två FOI-projekt pågår.  

Utred lämpliga element för Prefab-
byggnation.  2 T.ex. stödmurselement med viss radie samt träbroar. 

Återvinn värmen från omriktarna i 
omformarstationer (ev. övriga 
transformatorer). 

2 Projektexempel: "Energieffektivisering av 
värmeförbrukningen i (nybyggda) omformarstationer". 
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Minska användningen av 
dieselaggregat som reservkraft i 
järnvägsanläggningar.  

2 

 
Ersätt t.ex. med UPS (Uninteruptible Power Supply) 
och reservmatning via kontaktledningen. UPS:en gör 
om 16Hz till 50Hz som används till att mata viktiga 
funktioner vid bortfall av ordinarie nät.  
 
Åtgärden ger även mindre anläggningsmassa. 
Genom att få bort dieselelverken minskas 
användningen av oljeprodukter samtidigt som det inte 
krävs lika omfattande underhåll vilket också är en 
kostnadsbesparing. 
 

Använd s.k. hårda rör för el-signal-
telekablar i järnvägsmiljö.  2 

Fördelen med hårda rör är att man kan ge avkall på 
förläggningsdjup vilket ofta är svårt att uppfylla i ex 
stenig terräng. Metoden går också ut på att rören kan 
plöjas. Arbetet går 3-4 ggr snabbare, vilket ger en 
minskad förbränning av fossila bränslen i samma 
storleksordning.  
 
Projektexempel: Haparandabanan 

Använd hjälpkraft i hängkabel istället 
för linor 20kV. 2 

Färre stolpar behöver bytas-sparar stål. Miljömässigt 
ger alternativet något mindre anläggningsmassa och 
väsentligt lägre förbrukning av fossila bränslen. En 
annan fördel är bättre arbetsmiljö, driftsäkerhet och 
lägre underhållskostnader.  
 
Projektexempel: Haparandabanan 

Använd frikyla i teknikhus. 
(fläktar ersätter kylaggregat) 2 

Åtgärden kommer att rekommenderas i slutrapport 
från Östersund, där test genomförts.  Mest värdefullt i 
Östersund var att driftstörningarna upphörde och att 
underhållspersonalen inte behövde göra utryckningar 
samt att arbetsmiljön förbättrades. 60 % minskad 
energiförbrukning i teknikhus i Östersund. 

Styr och effektivisera pumpstationer 
genom att montera frekvens-
omvandlare till pumparna vid 
investering av styrutrustning.  

2 

Åtgärdens läge (2012-2): Åtgärden kommer ej att 
framskrida snabbt. I dagsläget är det är svårt att 
effektivisera då vattnet måste pumpas och det kräver 
en mängd energi.  
 
Projekt som energieffektiviserar pumpar behövs.  
 
Antag 1000 pumpar (varav 380 i Mälardalen), 
energiomsättning 5 MWh/pump/år, reinvestering i 4 % 
av pumpbeståndet varje år, besparing 10 %:  
1000 × 5 × 0,04 × 0,1 = 20 MWh/år.  
 
Antag kostnad för reinvestering 10 000 kr/pump:  
1000 × 0,04 × 10 000 = 400 000 kr/år.  
Energivinst: 20 000 kWh × 0,7 kr/kWh = 14 000 kr/år.  
Återbetalningstid: 400 000 / 14 000 = 29 år. 

Välj om möjligt ljus tunnelbeklädnad 
och beläggning för minskat 
belysningsbehov. 

2  
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Livscykelanalys (LCA) 
 

Titta på material och utförande i 
projektet ur energieffektiviserings-
synpunkt. Utför miljöanalyser vid 
infrastrukturbyggande t.ex. genom 
LCA och Miljökalkyl.  

2 

Det finns många projekt där LCA-beräkningar gjorts 
t.ex. ”Skellefteåprojektet”, ”Flackarp-Arlöv”, 
”Sundsvall-Härnösand”.  
 
Fler projekt som implementerar LCA i planering och 
projektering efterfrågas.  
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Byggande av väg- och järnväg 
  

Åtgärd 
 
 

Prioritet 

Kommentar och aktuella projekt 
  
  

Allmänt 
 

Implementera 
hållbarhetsbedömningar i 
planering, genomförande och 
uppföljning av investeringsprojekt 
och förbättringsåtgärder. 
 

1 
Projekt som förankrar och beskriver 
hållbarhetskriterier för implementering i ett 
europeiskt bedömningssystem behövs.  

Ifrågasätt tekniska regelverk och 
krav så att de stödjer 
energieffektiva lösningar.  
 

1 
Alla kravdokument som ses som hinder för 
energieffektivisering tas upp för diskussion med 
den som äger dokumentet. 

 
Fånga upp energieffektiviserings-
idéer från konsulter och 
entreprenörer på projekterings- 
och byggmöten. 
 

1  

 
Masshantering 
  

Logistikplanering i tid och rum för 
att minimera transporten av 
massor. 

1 

Pilotprojekt genomförs 2007-2012 vid 
utbyggnaden av ny motorväg och dubbelspår 
inom Ale kommun. Syftet är att utveckla en 
förändrad arbetsmetod för att styra och påverka 
mängden transporter. Detta genom att styra 
flödena av överskotts- och bergmassor till 
mottagningsställen inom eller i nära anslutning 
till arbetsområde samt återvinna material från 
nuvarande väg- och järnvägsanläggningar inom 
området så långt som möjligt. Därmed minskar 
mängden tunga transporter både till och från 
området samtidigt som man hushåller med 
naturresurser.  

Återanvänd tekniskt och 
miljömässigt tjänliga massor och 
material inom samt mellan 
entreprenader och projekt. 
Använd en högre grad återvunnet 
material om möjligt.  

2 

 
T.ex. återanvänd räler som urspåringsräler, 
återanvänd gjutformar genom att göra flera 
broar med liknande utformning eller blanda ”nytt” 
stål med återvunnet stål.  
 
Projektexempel: "DIRECT MAT" om återvinning 
av bl.a. asfalt. 
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Använd överbyggnadsmassor 
från väg- och järnvägslinjen.  2 

 
Genom att använda massor som finns i väg- och 
järnvägslinjen minskar man transporter av 
massor till och från arbetsplatsen. Tillgången på 
morän är stor så det borde finnas goda 
möjligheter att använda metoden inom många 
projekt. Främst till grusvägar där det är en fördel 
att använda krossad morän till de översta lagren 
eftersom det behövs en viss del finjordhalt som 
man får fram när man krossar morän.  
 
I projekt ”Väg 1068 Trehörningsjö-Korsbyn” har 
massbalans uppnåtts både när det gäller schakt 
och fyll samt för bärlager och grusslitlager med 
hjälp av material som kommer från väglinjen. 
Totalt sparades körsträcka på 8400 km med 
lastbil med släp genom metoden. 
  

Övriga tekniska åtgärder 
 
 
Välj rätt arbetsmoment vid rätt 
årstid. Undvik t.ex. att tina mark. 
 

2  

Kontrollera att växelvärme inte 
står på sommartid. 1 

 
Även under Investeringsprojekt ska växelvärmen 
kontrolleras så att man inte betalar för att värma 
växlar i onödan. 
 

 
Entreprenörers transport till 
arbetsplatsen bör ske gemensamt, 
t.ex. med rälsbuss om möjligt. 
 

2  

 
Utred alltid om lager och 
platskontor kan ligga närmare 
byggplatsen. 
 

2  

Utred alltid möjligheten att 
använda befintlig byggnad som 
kontor. 

2 

 
Användning av befintlig byggnad som kontor är 
energisnålare än användning av bodar (även 
”gröna bodar”). Projektexempel: "E4 Rotebro, ny 
väg över järnväg". 
 
Kontor på 520 m2 ersätter 20 st. gröna bodar á 
25 m2 

 
 
Erbjud ökad kollektivtrafik under 
byggskedet eller styr om bilister 
till cykel. Mobility management. 
  

2 
Minskad belastning på byggsträcka leder 
förhoppningsvis till bättre resvanor även i 
framtiden. 

 
Utforma trafikanordningsplaner 
(TA-planer) så att antalet 
inbromsningar och accelerationer 
vid arbetsplatsen minskar.  
  

2 
T.ex. genom hastighetssänkning över längre 
sträcka. Skyltar räcker inte utan man bör smalna 
av vägen. 
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Släck, använd timer eller ta bort 
belysning som inte behövs. Byt till 
svagare och färre belysnings-
källor. Inför effektstyrsystem i 
befintlig vägbelysning (Intelligent 
belysning). Implementera och 
utvärdera ny teknik för 
effektivisering av belysnings-
anläggningar. 

2 

Byte till ljuskällor med ny ljusteknik som drar 
mindre el för att uppfylla belysningsnormer. 
Lönsamheten varierar mellan olika 
belysningsanläggningar. Projektexempel: 
"Bangårdsbelysning nationellt"  

Trimma processen för 
bitumenbeläggning.  2 

I processen ingår krossning, sortering, fräsning, 
utläggning, tillsatsmedel, bindemedel, raffinering 
och värmning. Varje led i processen kan 
trimmas i fråga om energianvändning, 
gasolbränning, tidsstyrning, minskat 
vatteninnehåll i ballast och returmaterial, torrare 
lagerhållning m.m. Åtgärden drivs av 
entreprenörers ekonomiska intresse, för 
närvarande (2012) med en energieffektivisering 
på 3 % per år. Engångskostnad: 8 mnkr, 
återbetalningstid 1 år. 

Antag omsättning 3 000 000 ton asfalt/år, varav 
hälften till slitlager, slitlagertjocklek 40 mm 
minskas till 20 mm, tillämpas på 20 % av 
arbetsvolymen, livslängden förkortas med 20 %:  
3 000 000 × 0,5 × ((40 - 20)/40) × 0,2 × (1-0,2) = 
120 000 ton asfalt/år varav hälften för underhåll 
och hälften för investering.  

120 000 ton × 20 MWh/ton = 2 400 000 MWh/år. 

Antag att enhetspriset ökar från 700 till 800 
kr/ton asfalt p.g.a. större andel bindemedel: 
Kostnadssänkning: (700 × (3 000 000 × 0,5 × 
0,2)) - (800 × (3 000 000 × 0,5 × (20/40) × 0,2 × 
(1/(1 - 0,2)))) = 210 000 000 - 150 000 000 =  
60 mnkr/år. 
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Förmedla tillvägagångsmodell för 
kallare bitumenbeläggning till 
entreprenörer.  

2 

Asfalten behöver inte värmas upp till lika hög 
temperatur innan den läggs ut på vägen- vilket 
ger en energibesparing. 

Projekt " Energisnåla beläggningar" 2011-2012 
handlar om kalltillverkad asfalt. 

Åtgärdens nuvarande skede (2012-1) är att till 
entreprenörerna förmedla en modell för hur man 
bör gå till väga. 

Antag uppvärmningsbehov 7 liter 
eldningsolja/ton asfalt, omsättning 3 000 000 ton 
asfalt/år, temperatursänkning från 150 till 120 
˚C, oförändrad livslängd, bränslebesparing 30 
%, tillämpas på 50 % av arbetsvolymen:  
7 × 3 000 000 × 0,3 × 0,5 = 3 150 000 liter/år 
varav hälften för underhåll och hälften för 
investering.  
3 000 m3 × 9 MWh/m3 = 27 000 MWh.  

Antag kostnadsökning för tillsatsmedel 10 kr/ton 
asfalt: 10 × 3 000 000 = 30 000 000 kr/år.  
Energivinst: 3 000 m3 × 10 000 kr/m3 = 30 
mnkr/år. 
Kostnadssänkning: 30 - 30 = 0 kr/år. 

Bygg om möjligt bort behovet av 
pumpar. Överdimensionera inte. 2 

Använd s.k. hårda rör för el-
signal-telekablar i järnvägsmiljö. 2 

Fördelen med hårda rör är att man kan ge avkall 
på förläggningsdjup vilket ofta är svårt att 
uppfylla i ex stenig terräng. Metoden går också 
ut på att rören kan plöjas. Arbetet går 3-4 ggr 
snabbare, vilket ger en minskad förbränning av 
fossila bränslen i samma storleksordning. 

Använd "gröna bodar" på 
byggarbetsplatsen. Ställ krav. 2 Projektexempel: "E4 Rotebro, ny väg över 

järnväg". 

Livscykelanalys (LCA) 

Titta på material och utförande i 
projektet ur 
energieffektiviseringssynpunkt. 

2 
Det finns många projekt där LCA-beräkningar 
gjorts t.ex. ”Skellefteåprojektet”, ”Flackarp-
Arlöv”, ”Sundsvall-Härnösand”.  
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Trafikverket, 781 89 Borlänge. Besöksadress: Röda vägen 1.
Telefon: 0771-921 921. Texttelefon: 010-123 50 00.
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