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Förord 
Verksamhetsområde Investering har under flera år arbetat med 
minskade klimatgasutsläpp i projekten. Engångsbesparingar beräknas 
och vi blir mer varse om vilka åtgärder som är viktiga att genomföra. Att 
arbeta för att minska infrastrukturhållningens klimatpåverkan är inte 
bara lönsamt för vår framtida utveckling, ofta är det även förknippat 
med ekonomiska besparingar i projekten. Även arbetsmiljö och 
teknikutveckling är områden som tjänar på ett ökat samarbete mellan 
olika yrkesgrupper i våra investeringsprojekt.  

Urban Jonsson 
Enhetschef Miljö 
Investering, Teknik och Miljö



Sammanfattning 
Det är inte bara trafiken som släpper ut växthusgaser, vi måste även 
arbeta aktivt med att sänka utsläppen från infrastrukturhållningen. De 
investeringsprojekt som öppnade för trafik 2014 minskade sina utsläpp 
av växthusgaser med nästan 6 200 ton. Det är viktigt att erfarenheterna 
kring hur vi kan arbeta med minskade utsläpp av klimatgaser i våra 
investeringsprojekt, sprids i nya projekt. 

Arbetet med de mål som redovisas i ton CO2e visar tydligt att det finns 
stor potential att minska utsläppen från Investeringsprocessen. Ju 
smartare vi jobbar med material, transporter, el och värme, desto mer 
bidrar vi till att minska utsläppen. 

Riksdagen har antagit en vision om att Sverige år 2050 inte ska ha 
några nettoutsläpp av växthusgaser. Till år 2020 bedöms därför 
utsläppen av växthusgaser från byggande, drift och underhåll av 
Trafikverkets anläggningar behöva minska med tio procent jämfört med 
2015. 

Vi gör mycket i projekten som sänker klimatgasutsläppen men det finns 
fortfarande en stor potential till att göra mer. Tillsammans arbetar vi för 
att minska gapet mellan det önskvärda tillståndet och den förväntade 
utvecklingen av våra klimatgasutsläpp. 
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Bakgrund och syfte 
Trafikverkets verksamhetsområde Investering påbörjade 2010 arbetet med att se över 
vilka typåtgärder i projekten som släpper ut klimatgaser och hur dessa utsläpp kan 
minskas.  

Arbetet har fortsatt och nu är det investeringsprojekt som öppnas för trafik innevarande 
kalenderår som ringar in och beräknar de typåtgärder som antas ha bidragit till lägre 
utsläpp. Idag, 2015, vet vi betydligt mer om vilka åtgärder i våra investeringsprojekt 
som påverkar utsläppen av växthusgaser. De besparingar och smarta lösningar som 
kommit fram i projekten kan bli vår praxis om vi tar med dem i våra styrdokument och 
arbetssätt.  

Vi kan alltid bli bättre, alltid göra mer. Vi ska fortsätta styra och vara medvetna om att 
det vi gör inom detta område också ger effekter på andra områden som exempelvis 
arbetsmiljö, teknikutveckling och ekonomi.  

Ineffektiv energianvändning binder upp kapital som annars skulle kunna användas till 
annat inom våra investeringsprojekt. 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.  

Energin vi använder medför i regel också en påverkan på miljön. Den fossila 
energianvändning som är svår att byta ut ska vi också planera för att utnyttja så 
effektivt som möjligt.  

Det pågår många andra aktiviteter för att minska Trafikverkets klimatgasutsläpp och 
energianvändning. FOI-projekt, arbete med upphandlingskrav, utveckling av 
beräkningsmetoder, samarbeten med anläggningsbranschen och universitet etc.  

Det här är en sammanfattande rapport över arbetet med engångsbesparingar som 
utfördes i de investeringsprojekt som öppnade för trafik 2014.  

Genomförande 2014 
Alla projekt som öppnade för trafik 2014 fick arbeta med en enkät för att ringa in vad 
de gjort annorlunda än praxis för att minska utsläppen i projektet. Här fanns frågor om 
allt från korridorval, masshanteringsåtgärder och smarta transportmetoder till 
slimmade anläggningar och energieffektivitet. Frågorna utgick från de erfarenheter 
som vi samlat på oss under årens lopp. Enkäten finns med som bilaga till denna 
rapport.  

Efter det att typåtgärderna ringats in användes ett beräkningsstöd för att undersöka 
storleken på de minskningar som åtgärderna eventuellt genererat. Beräkningsstödet 
återfinns också den i bilagan, emissionsfaktorerna i denna är beslutade av 
verksamhetsområde Planering (tidigare Samhälle) på Trafikverket. 

Projekten har visat på flera sätt hur vi kan arbeta med att minska klimatgasutsläppen i 
våra infrastrukturprojekt.  

För att undvika att Trafikverket räknar samma åtgärd flera gånger räknar Investering 
endast de energieffektiviseringsåtgärder som utförts under den tid som anläggningen 
funnits hos Investering. Det vill säga, åtgärder som bidrar till minskad 
energianvändning, som funnits med i beställningen från verksamhetsområde Samhälle 
eller Underhåll har inte räknats med. Inte heller åtgärder som minskar utsläppen i drift 
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och underhållsskedet tas med. Exempelvis; minskad klimatpåverkan från trafiken, 
åtgärder som i någon mån effektiviserar driften av respektive färdig anläggning, som 
minskad elförbrukning på grund av energisnålare belysning. 

De typåtgärder som anses vara praxis i våra projekt redovisas inte. Det är projekten 
själva som avgör om typåtgärden ska redovisas. Goda åtgärder som endast förekommer 
i enstaka fall ett år blir förhoppningsvis praxis i våra projekt när vi delar kunskaper och 
erfarenheter mellan projekt och mellan olika distrikt. 

Nedan följer tabeller från de olika distrikten med projekt som öppnats för trafik 2014 
och de aktiviteter som bidragit till minskad energianvändning som rapporterats i 
styrkortet. I begreppet minskade klimatgasutsläpp inkluderas el, värme, minskade 
mängder material och transporter. 

Vid genomgång av de utförda investeringsprojekten påträffas oftast utförda aktiviteter 
som lett till minskade klimatgasutsläpp. I enstaka projekt som öppnade för trafik 2014 
har det trots ansträngning inte hittats några energi- effektiviseringsåtgärder. Det är 
ofta i mindre projekt där handlingsutrymmet varit mindre. Endast de projekt som har 
redovisat besparingar finns med i tabellerna nedan. 

Växthusgaser räknas här som CO2e (koldioxidekvivalenter) och innefattar effekten av 
bland annat metan, koldioxid och lustgas. 

Tabell 1 Typåtgärder som gett minskade koldioxidutsläpp i projekt som öppnats 
för trafik 2014, distrikt Nord. 

Projekt Typåtgärd CO2 
[ton] 

Kontaktperson 

Bro över 
Krabbfjälls-
bäcken vid 
Krabbfjället 

Lägre profil på omfartsvägen än tidigare 
projekterat innebar en volymminskning av 
Fall B massor från 3530 m3 till 2110 m3. 
Besparing 1420 m3 i mindre transporter 
från täkt ca 40 km bort. 

12,4 Håkan Wiss 

MaKS-projektet 
delen väg 395 
Merasjärvi-
Vittangi, E2 

I förfrågningsunderlaget har projektet skrivit 
in att användning av dumper kommer att 
tillåtas inom arbetsområdet och 
entreprenören har i sin tur sökt dispens hos 
kommunen.  

208,1 Jinchun Song 

MaKS-projektet 
delen  Bro över 
Vuostojoki, 
väg395 

I förfrågningsunderlaget har projektet skrivit 
in att användning av dumper kommer att 
tillåtas inom arbetsområdet och 
entreprenören har i sin tur sökt dispens hos 
kommunen.  

8,7 Jinchun Song 

BD 721 
Gammelgården 
riskreducerande 

Åtgärd utförd under sommaren istället för 
under vintertid. Detta medförde mindre 
energi till uppvärmning av marken under 
härdningstid för KC-pelare.  

5,8 Joakim Norén 

Vibbyn-Flarken 15100 m3 sulfidjord har lagts på upplag i 
arbetsområdet och 3900 m3 har körts på 
deponi i Boden istället för att transportera 
massorna till deponi i Umeå. 

787,8 Sara 
Björnström 
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Bodån 
broreparationer 

Utifrån LCC-analys valdes att reparera 
bron istället för att byta ut den då bro var i 
bra skick. Utgår från att landfästen inte 
hade bytts ut i samband med byte av bro.  
Makadam återanvändes som 
erosionsskydd. 

324,9 Therese 
Lundman 

Lidbacken-
5vägskälet 

Bättre massor än väntat återfanns inom 
vägområdet (12 000 m3) och kunde 
återanvändas i entreprenaden istället för att 
köra in fall B-massor från täkt ca 10 km 
från entreprenaden.   

21,6 Patrik Wilhzon 

Risbergs-
korsningen 

6 000 m3 sulfidjord som påträffats i 
entreprenaden har använts till bullervall 
istället för att köras på deponi ca 135 km 
från entreprenaden. 

125,4 Patrik Wilhzon 

Ripats bangårds-
förlängning (bro 
som ej blir 
byggd) 

Bangårdsförlängningen flyttas söderut ca 
100m vilket innebär att bro i norr inte 
behöver bytas ut. 

66,44 Peter Keisu 

 Tabell 2 Typåtgärder som gett minskade koldioxidutsläpp i projekt som öppnats 
för trafik 2014, distrikt Mitt. 

Projekt Typåtgärd CO2 
[ton] 

Kontaktperson 

Storvik-Ockelbo 
KTL 

Byte av täkt gav kortare masstransporter. 1,2 Carina Amkoff 

Falu RC Återanvändning av material och massor. 
Bra samarbete med Falu kommun. 

96,8 Anna Sjöström 

N Amsberg Eldriven kross, färre belysningsstolpar, 
mindre mängd stål i vägräcke, användning 
av dumper. 

94,3 Anna Sjöström 

Svärdsjö-
Länsgräns 

Relining av trummor. Halvvarm asfalt. 143,8 Anna Sjöström 

GC Fors Masshantering. 0,4 Anna Sjöström 

296 Lomsjöhed-
Los-Kårböle 

2 trummor har relinats istället för att grävas 
upp och bytas traditionellt. Entreprenören 
öppnade en täckt i närheten av projektet, 
detta hade inte projektledningen tänkt på 
som en möjlighet innan. Beläggningen 
bestod av återvunnen beläggning 15%. 
Byte från utskiftning till blockrivning. 

249,5 Björn Wedin 

Väg 591, 
Nordanede-
Sandnäset 

Det har körts med dumper istället för lastbil. 15,8 Björn Wedin 

GC Grycksbo Minskade transporter av massöverskott 
med anledning av återanvändning av väg. 

90,1 Anna Sjöström 

Harmånger 
ballastrening 

Återanvändning av massor. 21,2 Carina Amkoff 
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Tabell 3 Typåtgärder som gett minskade koldioxidutsläpp i projekt som öppnats för trafik 2014, 
distrikt Öst. 

Projekt Typåtgärd CO2 
[ton] 

Kontaktperson 

Väg 76 förbi 
Norrtälje 

Klimatdeklaration och DynaRoad har 
använts i arbetet med att minska 
klimatgasutsläppen. Projektet hade ett stort 
bergöverskott vilket kunde minskas med 
anledning av att mängden bergskärning 
minskades. Projektets bedömning är att om 
bergskärningarna hade utförts på hela 
sträckan som ursprungligen planerades 
hade berguttaget varit större samt att det 
med stor sannolikhet på sikt skulle 
framkomma behov av en planskild passage 
längs detta vägavsnitt.  

91 Christina Eklööf 

Bäckbymotet och 
Erikslund 

100% av fyll och rivningsmassorna 
återanvändes för beläggningen vid utfart 
Erikslund, Bäckbymotet-bro och 
Bäckbymotet-cirkulation. 

4,3 Michel Jangholt 

E18 Västerås-
Sagån 

Färre KC-pelare, större överskott av berg 
än planerat, närmare placering av 
asfaltverk, lokalt inköp av armering, större 
andel vajerräcke återanvändes, 100% av 
fyll och fräs återanvändes, 15% återvunnen 
asfalt i ny beläggning, optimerad 
asfalttjocklek. 

624 Michel Jangholt 

Väg 256 Gullvalla 
- mosse 

15% återanvändning av rivnings och 
fräsmassor. 
Större andel schaktmassor fall B har 
återanvänts. 

24 Michel Jangholt 

Mötesstation 
Jakobshyttan 

Effektivisering av masshantering. 325 Joakim 
Holtbäck, Johan 
Wahrby, 
Josefine 
Almquist 

Väg 55 Valla-
Flen 

Vid beläggningsprojektering kunde 
konstateras att mängden asfalt kunde 
minskas med 800 ton, minskad mängd 
slitlager, vajerräcken istället för balkräcken 
gav minskad mängd stål i projektet, tryckta 
kablar valdes under vägkroppen istället för 
att schakta av vägen, återanvändning av 
asfalt, ökad återanvändning av 
schaktmassor gav minskad transport av 
fyllmassor. Asfaltberedning med pellets i 
stället för olja.  

839 Michel Jangholt 

Elektrifiering 
anslutning 
terminal 
Hallsberg 

Återanvändning av kontaktledningsstolpar 
och utliggarfästen. 

8 Linda Lindberg 
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Energieffektivise-
ring – V49, 
Gustavstorp-
Rude 

Minskad användning av geotextil, ökat uttag 
av berg. 

197 Mattias 
Broberg, Kurt 
Mickels, Karin 
Axell 

Kollektivtrafik-
åtgärder i Örebro 
län 

Projektet valde att inte belägga en 430 m2 
stor hållplats. Minskning av mängden 
balkräcke. 

11 Lisa Herlad, 
Ida Ohlin 

Väg 23/24 Kisa-
Rimforsa 

Fall B, massor har tagit emot av 
närliggande markägare. 

16,7 Torbjörn 
Arvidson, 
Gabriella 
Ahlbert 

Väg 34 Stora 
Sjögestad 
korsning 

Återvinning av asfalt. 5,6 Torbjörn 
Arvidson, 
Gabriella 
Ahlbert 

Väg 51 Kolstad-
Finspång 

Istället för att bygga en ny GC-bro har 
projektet valt att göra en påhängsbro i trä 
på befintlig vägbro. Återvinning av 
beläggningsmassor som bärlager. Projektet 
valt att inte byta ut samtliga massor för 
bärlager utan istället gjort undersökningar 
och endast bytt ut nödvändiga områden. 

9 Lisa Herland, 
Gabriella 
Ahlbert 

Frövi 
Ballastrening 

Återanvändning av schaktmassor, inga 
lastbilstransporter har lämnat anläggning 
för att deponera massor. 

5,6 Carolina 
Lindgren 

Spårbyte 
Linköping-
Mantorp 

Nya och gamla slipers transporterades med 
tåg.  

0,36 
GWh 

Carolina 
Lindgren 

Åby Växelbyte Återvinning av schaktmassor. 0,2 Carolina 
Lindgren 
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Tabell 4 Typåtgärder som gett minskade koldioxidutsläpp i projekt som öppnats för trafik 2014, 
distrikt Väst. 

Projekt Typåtgärd CO2 
[ton] 

Kontaktperson 

Kontaktledningsbyte 
Laxå-Falköping 

Rivning av kontaktledningsfundament har 
resulterat i färre transporter. 

119 Marcus Kilmo 

E6 trafiklösning, tpl 
Torp 

Projektet har styrt mot lösningar som 
inneburit lägre överskott av berg- och 
jordmassor. Behovet av sidotippar 
projekterats bort. Omvägar har minimerats 
genom att i projekteringen av brotyp 
möjliggöra att två körfält åt vardera hållet 
på väg E6 hållits öppna under hela 
byggtiden. Ikeas tillfälliga skyltning på väg 
E6 har hänvisats in till Hogstorpsvägen för 
att minska körsträckan och köerna på 
motorvägen. 

337 Magnus 
Enhörning 

Uppställningsspår 
koloniområdet 
Sävenäs 

Projektet omfattar byggnation av 
2000m uppställningsspår inom 
området för Sävenäs rangerbangård. 
I projekteringen togs en profil fram 
som var i nivå med befintlig 
bangårdsanläggning. Denna profil 
medförde dock stabilitetsproblem på 
intilliggande stambanan. Profilen för 
uppställningsbangården anpassades 
till befintlig mark för att komma till 
rätta med stabiliteten. En följdeffekt 
av detta var minskad schakt och i 
med det CO2-besparingar som 
redovisas i beräkning nedan.  
Besparing 8000 m3 schakt.  
 

21 Timo Jarvinen 
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Tabell 5 Typåtgärder som gett minskade koldioxidutsläpp i projekt som öppnats för trafik 2014, 
distrikt Syd. 

Projekt Typåtgärd CO2 
[ton] 

Kontaktperson 

E22 Rolsberga-
Fogdarp 

En av tre broar har utgått. Fastighetsägaren 
kompenserades ekonomiskt. Istället för att 
köpa in krossat bergmaterial till 
förstärkningslager har befintligt jordmaterial 
cementstabiliserats på plats vilket resulterat i 
att jordöverskottet och bergunderskottet 
minskats. Återvinning av asfalt till bärlager. 
Överstandard av belysning har justerats.  

284 Liselotte Jarl 

Kvidinge 
ombyggnad av 
driftplats 

Återanvändning av massor inom 
järnvägsfastighet. 

2,4 Magnus 
Hedfors 

Resultat och diskussion 
Investeringsprojekt har en lång livslängd och det är inte ovanligt att det innebär utbyte 
av projektledning mellan olika skeden i projektet. Detta får tyvärr till följd att 
information går förlorad. Yttre omständigheter kan påverka projektet och även de som 
varit med från början kan ha svårt att komma ihåg vilka beslut som tagits under 
arbetets gång och av vilken anledning.  

När projektet sedan är färdigställt och öppnar för trafik är det svårt att säga något om 
tidigare skeden i projektet. Det är därför logiskt att de aktiviteter som lyfts handlar om 
aktiviteter i de senare delarna av projektet. Olika smarta åtgärder för att minska 
transporter av schakt- och fyllmassor lyfts ofta.  

Från och med 1 april 2015 ska alla investeringsprojekt med en totalkostnad >50 
miljoner kronor redovisa i ton CO2 parallellt med den ekonomiska redovisningen. 
Denna redovisning kommer att följa med beställningen från verksamhetsområde 
Planering i form av projektets första klimatkalkyl och uppdateras under flera tillfällen 
under projekttiden.  

Läs mer på www.trafikverket.se/klimatkalkyl 

Det kommer också att ställas utökade krav, inom energi- och klimatområdet, vid 
upphandling av konsulter. Konsulterna arbetar ofta med handlingar som utfärdas 
innan själva byggandet tar vid. Att arbeta med ett energi- och klimatperspektiv i detta 
arbete är något som aktualiseras allt mer.  

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att bra planering av projektet och dialog mellan 
alla inblandade parter ger de bästa förutsättningarna för att lyckas med arbetet med 
minskade klimatgasutsläpp.  
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Slutsats och rekommendationer 
Ton CO2e är en mycket relevant parameter att ha med sig i utvärderingen av olika 
lösningar och alternativ. Enkla beräkningar ger ofta en god uppfattning om vilka 
förslag som ger besparingar i koldioxidutsläpp eller energiförbrukning. Viktigt att 
tänka på är påverkan i både anläggnings– och driftskede. 

Trafikverket vill tydliggöra för konsulter och entreprenörer att det finns ett intresse för 
nya åtgärder i Trafikverkets anläggningsprojekt. Genom att sprida information om 
framgångsrika sätt att minska klimatgasutsläppen samt att ta upp frågan vid 
projekterings– och byggmöten ökar samarbetet inom branschen och sannolikt 
upptäcks fler möjligheter till minskade utsläpp. 

Investerings verksamhet med ca 3000 projekt igång årligen är komplex och det är 
fortfarande svårt att uppskatta den totala energiförbrukningen. Men arbetet utvecklas 
och vi har idag beräkningsmodeller och effektsamband som täcker upp en stor del av 
verksamheten. 

Framtid 
Vi blir allt mer varse att vi måste minska de utsläpp av koldioxid som inte är direkt 
nödvändiga. Vartefter vi arbetar med frågan lär vi oss om de positiva effekter som 
arbetet kan ha även inom andra områden. Teknikutvecklingen får en skjuts framåt, 
arbetsmiljön förbättras och medel frigörs i projekten.  

Allt eftersom energieffektiviseringsarbetet intensifieras i investeringsprojekten 
kommer planeringen av åtgärderna att ske allt tidigare i anläggningsprojekten. Det 
innebär troligen att de stora effektiviseringsåtgärderna beslutas innan beställningen av 
projektet når verksamhetsområde Investering. 

Om vi ska nå energi– och klimatmålen måste vi arbeta intensivt med 
hållbarhetsfrågor. När Trafikverket lyfter energieffektivisering som ett av de viktigaste 
utvecklingsområdena tas en tydlig inriktning mot en hållbar infrastruktur fram. Det är 
en viktig uppgift för Trafikverket att reducera klimatgasutsläppen i såväl egen som 
upphandlad verksamhet.  

Oavsett om våra mål är tekniska, ekonomiska eller miljömässiga, når vi målen 
snabbare om vi hjälps åt. 
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Enkät minskade koldioxidutsläpp i projekt 2014 

Distrikt:………………………..   Projekt:………………………………………………….. 

Ifylld av………………………………………………….    Datum………………………………. 

Denna frågelista är tänkt att fungera som ett stöd när effektiviseringar som lett till minskade 
koldioxidutsläpp ska identifieras och beräknas. Frågorna innehåller exempel på sådant som brukar 
medföra minskningar av koldioxidutsläpp, men andra åtgärder än de uppräknade kan vara lika 
relevanta. 
Åtgärd och beräknad besparing redovisas under respektive punkt. Sammanlagd koldioxidminskning 
redovisas i slutet av dokumentet.  

1. Beställningens
utformning

Innehåller beställningen krav som påverkar energianvändningen i projektet? 
Har projektet blivit billigare än beställningen i någon del? Av vilken 
anledning i så fall? Har projektet öppnat enligt tidplan? 
Beskrivning av åtgärd samt beräkning: 

2. Upphandling Har krav ställts på lösningar som leder till mindre energianvändning? Tex 
energi och klimatkalkyl, kunskapskrav, krav på maskinstyrning av 
fordonspark, krav på god planering och förundersökning, bränslekrav, krav 
på energiplan. Se t ex Generella miljökrav (en del projekt ställer skarpare 
krav). 
Beskrivning av åtgärd samt beräkning: 

3. Lösningar i
tidiga skeden

Finns energi med som parameter vid planering? Vilka planeringsverktyg har 
använts? Har man valt billigare/kortare lösningar som effektiviserat arbetet? 
Färre växlar, slankare bankropp, val av linjeföring som påverkar 
urgrävningar. Hur noggrann förprojektering har gjorts? Har man utfört några 
extra utförliga undersökningar av t ex geo och linjeföring? Har bro- eller 
tunnelsträckningar valts bort/förkortats? Har man planerat för minimerat 
underhållsbehov (kan ge minskade materialmängder t ex pumpar)?  
Beskrivning av åtgärd samt beräkning: 

4. LCA eller
liknande

Har man arbetat med LCA-beräkningar och i så fall hur? (Livs Cykel Analys) 

Beskrivning av åtgärd samt beräkning: 



5. Studentuppdrag Har examensarbeten eller likande utförts inom projektet? Vilken inriktning
och finns det besparingar redovisade? 

Beskrivning av åtgärd samt beräkning: 

6. Ekonomiska
besparingar

Vilka ekonomiska besparingar har genomförts, av vilken anledning? 

Beskrivning av åtgärd samt beräkning:

7. Tidsmässiga
besparingar

Vilka tidsmässiga besparingar har uppnåtts, av vilken anledning? 

Beskrivning av åtgärd samt beräkning: 

8. Miljömässiga
besparingar

Vilka miljövinster har uppnåtts, av vilken anledning? T ex en effektiv 
hantering av massor kan ge färre maskintimmar, effektivare 
dagvattenhantering så att pumpar kan uteslutas, energisnålare 
material/design, samordning av material- personaltransporter. 

Beskrivning av åtgärd samt beräkning: 

9. Kontrollprogram  Har den aktuella frågan varit med i de kontrollprogram (beställarens eller
leverantörens) som använts i projektet? Har det lett till någon minskning av 
användning av material, transporter, el eller värme? Har man arbetat med 
kontrollprogram för att öka återanvändning av material? Jämför med de krav 
som ställs i generella miljökrav om energiredovisning. 

Beskrivning av åtgärd samt beräkning: 



 
 
 
 
 

10. Mobility 
management 

Har man arbetat med mobility management under byggtiden. (buss, 
cykelbanor förbi arbetsplatsen för att minska den ökade 
bränsleanvändningen då personbilar får köra omvägar p g a projektet). 
 
Beskrivning av åtgärd samt beräkning: 
 
 
 
 
 

11. Projektering 
allmänt 

Har delar av den gamla anläggningen behållits t ex fundament, spårväxlar, 
skyltar? Återvinning av material. 
 
Beskrivning av åtgärd samt beräkning: 
 
 
 
 
 
 

12. Transportlängd Har projektet klarat sig med kortare transporter än planerat? Minskade 
transportmängder till/från/inom projektet av massor, material eller 
personal? Exempelvis; pontonbro eller sjö-/järnvägstransport, dumper på 
väg, längre fordon/tyngre fordon, kortare transportväg. 
 
Beskrivning av åtgärd samt beräkning: 
 
 
 
 
 
 

13. Masshantering 
projektering 

Har projektet arbetat extra kraftfullt med masshanteringsplaner? Ju mer man 
känner till om markens beskaffenhet innan projektet startar desto lättare är 
det att fatta beslut som leder till minskade mängder transporter av massor till 
och från projektet.  
 
Beskrivning av åtgärd samt beräkning: 
 
 
 
 
 
 

14. Maskintimmar Har projektet klarat sig med färre arbetsmaskintimmar än planerat? Ny 
metod, eller annan anledning till att arbetet kunde utföras snabbare? Har 
man arbetat med sparsam körning (och uppföljning) för arbetsmaskiner? 
Beskrivning av åtgärd samt beräkning: 
 
 
 



 
 
 

15. Masshantering 
byggskede 

Har det skett samplanering med andra projekt i närområdet interna eller 
externa? Har man arbetat med logistiklösningar, terrängmodellering, andra 
avsättningsmöjligheter? Har man öppnat en egen ”täkt” i anslutning till 
projektet? Har restmaterial från tidigare aktiviteter i området använts (t ex 
gråberg från gruva)? Har mängden schaktarbete minimerats av någon 
speciell anledning? Har fordon med större lastkapacitet än planerat kunnat 
användas? Har man på annat sätt minskat bränsleanvändningen i projektet? 
 
Beskrivning av åtgärd samt beräkning: 
 
 
 
 
 

16. Kross Har materialet krossats av el- eller dieseldriven kross? (el-krossar är 
energisnålare) Har material krossats på plats/transporterats?  

Beskrivning av åtgärd samt beräkning: 
 
 
 
 
 
 
 

17. Materialval, stål Har projektet klarat sig med mindre mängder material än planerat? T ex 
Minskade materielmängder, med anledning av val av 
leverantör/tillverkning/transporter/mängden återvunnet material. 
 
Beskrivning av åtgärd samt beräkning: 
 
 
 
 
 
 

18. Materialval, 
betong 

Utsläppen från betongtillverkningen kommer från olika processer med Bl a 
diesel, el, olja, vatten och transporter. Har man in någon del av projektet 
kunnat minska mängden material, vid t ex val av 
leverantör/tillverkning/transporter/mängden återvunnet material? 
Beskrivning av åtgärd samt beräkning: 
 
 
 
 
 
 

19. Stolpar Slopat eller använt färre kontaktlednings- eller belysningsstolpar? 

Beskrivning av åtgärd samt beräkning: 
 
 
 



 
 
 

20. Beläggning Har tekniker som kall eller halvvarm asfalt används? Alternativa 
bitumenblandningar etc. Har energi sparats på annat sätt (placering av 
asfaltverk ed)? 

 
 
 
 

Beskrivning av åtgärd samt beräkning: 
 
 
 
 
 
 
 
 

21. Tekniska 
lösningar, 
projektering/ 
byggskede 

1000 V, kabelplöjning (hårda rör), slopade dieselaggregat, hjälpkraft i 
hängkabel i stället för linor och andra innovationer för t ex pumpar, räcken, 
teknikhus. 
Beskrivning av åtgärd samt beräkning: 
 
 
 
 
 
 

22. Annat som inte 
omfattas av 
ovanstående 

Beskrivning av åtgärd samt beräkning: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Sammanställning av resultat från punkterna 1 till 22 

 

 

Projektet har sammantaget (punkt 1-22) sparat ……………    kilo CO2 
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Investerings distrikt och Nationella projekt 
Projektenhetschefer och controllers 

 
 

Beräkningsstöd 
Nedan följer några räkneexempel för våra vanligaste minskningar av CO2-utsläpp. Enheten [CO2e] står för 
koldioxidekvivalenter och sammanfattar värdet för flera olika klimatpåverkande gaser. Om du saknar någon info 
för att kunna utföra dina beräkningar, var snäll och kontakta Teknik och Miljö.  

Tänk på att vara tydlig när du redovisar beräkningen, så att det går att förstå vad det är för aktivitet som avses samt 
hur beräkningen är utförd. Resultat, beräkning och kontaktperson ska redovisas till ansvarig controller. 
Besparingar med tillhörande aktiviteter sammanfattas av Teknik och miljö, i en rapport efter årets slut. Rapporten 
läggs sedan på Trafikverkets externa sida: http://www.trafikverket.se/Foretag/Bygga-och-
underhalla/Teknik/Energieffektivisering-i-investeringsprojekt/ 

 

CO2e-utsläpp vid transport av massor och övrigt material 

CO2 [ton] = 
𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴 [𝒕𝒕𝑴𝑴𝒕𝒕]

𝒗𝒗 [𝒕𝒕𝑴𝑴𝒕𝒕 𝒑𝒑𝒑𝒑𝑴𝑴 𝒍𝒍𝑴𝑴𝑴𝑴𝒕𝒕𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍] × 𝑴𝑴𝒕𝒕𝑴𝑴ä𝒄𝒄𝒄𝒄𝑴𝑴 [𝒄𝒄𝒌𝒌] × 𝒍𝒍𝑴𝑴ä𝒕𝒕𝑴𝑴𝒍𝒍𝒑𝒑𝒏𝒏ö𝑴𝑴𝒍𝒍𝑴𝑴𝒓𝒓𝒄𝒄𝒕𝒕𝒍𝒍𝒕𝒕𝒓𝒓 [𝒍𝒍/𝒄𝒄𝒌𝒌]× 𝟐𝟐,𝟗𝟗𝟗𝟗[𝒄𝒄𝒓𝒓/𝒍𝒍]

𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏
 

För att formeln ska fungera behöver man veta hur mycket bränsle fordonet förbrukar, samt hur mycket varje 
fordon kan lasta (v). 2,97 är en omvandlingsfaktor som används för att räkna ut vilken mängd CO2–utsläpp     
[kg CO2 eq/l bränsle] som diesel (B4) ger. I tidigare exempel har vi räknat med att lastbilen (bil och släp) lastar 
33 ton och förbrukar 0,5 l diesel/km i medeltal. Tänk på att även räkna med den sträcka som lastbilen går tom i 
retur (räkna med samma bränsleförbrukning oavsett lastgrad). 

 

CO2e-utsläpp vid användning av bandgrävmaskin och andra arbetsmaskiner 
CO2e[ton] = 𝑴𝑴𝒕𝒕𝒕𝒕𝑴𝑴𝒍𝒍 𝒌𝒌𝑴𝑴𝑴𝑴𝒄𝒄𝒍𝒍𝒕𝒕𝒕𝒕𝒍𝒍𝒌𝒌𝒌𝒌𝑴𝑴𝑴𝑴 [𝒉𝒉] × 𝟐𝟐𝟐𝟐,𝟏𝟏[𝒄𝒄𝒓𝒓𝒌𝒌𝒌𝒌𝟐𝟐𝒑𝒑/𝒉𝒉]

𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏
 

Bandgrävmaskin: 26,0 [kgCO2e/h] 

Dumper: 28,9 [kgCO2e/h] 

Grävlastare: 16,7 [kgCO2e/h] 

Hjulgrävmaskin: 26,9 [kgCO2e/h] 

Hjullastare: 48,1 [kgCO2e/h] 

Mobilkran: 59,5 [kgCO2e/h] 

 

 

Se även info om sparsam körning av arbetsmaskiner http://www.trafikverket.se/Foretag/Trafikera-och-
transportera/Trafikera-vag/Sparsam-korning/Sparsam-korning-for-arbetsmaskiner/ 
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Stålkonstruktioner och armering 
Schablon för minskad stålanvändning i konstruktioner (T ex vid minskat antal belysningsstolpar). Använd i första 
hand formeln för stål generellt, om du inte vet att det finns syrafast rostfritt stål i konstruktionen. 

Lägg till transport av material från leverantören till projektets geografiska plats. 

För en plattarm så kan ett rimligt värde på armeringsmängden, som ett medeltal för hela bron, vara ca 130 kg/m2.  

Stål (generellt) [kg]* 1,87 [kg CO2e/kg] = minskad mängd CO2-utsläpp [kg CO2e]  

Syrafast rostfritt stål [kg]* 4,5 [kg CO2e/kg] = minskad mängd CO2-utsläpp [kg CO2e]  

 

Betong/cement generellt värde 
Schablon för minskad användning av betong. Lägg till transport av material från leverantören till projektets 
geografiska plats. Betongens densitet är 2500 kg/m3 (inkl armering). För betong utan armering 2400 kg/m3. Vi 
räknar med 4% armering där inget annat anges. (Genomsnittlig teknik. Ingen infrastruktur inräknad. 12% 
cementinblandning.) 

betong [kg]* 0,107 [kg CO2e/kg] = minskad mängd CO2-utsläpp [kg CO2e]  

 
Räkneexempel: 

Antag att vi har sparat 10 000 kg betong med 4 % armering (400 kg). 

Då blir mängden utsläpp från armering: 

10 000 x 0.04 x 1,87 = 748 kg CO2 

Och mängden CO2-utsläpp från betong: 

(10 000 – 400) x 0,107 = 1027 kg CO2 

Det totala CO2-utsläppet blir då: 1775 kg = 1,8 ton 

Lägg till beräkning för transport enl ovan. 

Kontaktledningsstolpe 

Kontaktledningsstolpe: 380 kg (varmförzinkat) stål 

Kontaktledningsfundament: 3000 kg betong, 115 kg armering 

Asfalt  
Schablon för minskad mängd asfalt  

asfalt, 6,2% bitumen [kg]* 0,051 [kg CO2e/kg] = minskad mängd CO2-utsläpp [kg CO2e]  

Där KGO-beläggning används kan både energianvändning och CO2-utsläpp antas minska med 15% jämfört med 
”normal” varmmassa av typ ABS/ABT. (ref Kristina Martinsson, UHnbve 141112 ) 

Plast 
Schablon för minskad mängd plast 

Polypropylen (PP) och Polyeten (HDPE): 2 kg CO2e/kg plast 

Polyamide (PA): 9,3 kg CO2e/kg plast 

Version 1  
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