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Sammanfattning
Att begränsa klimatpåverkan bidrar till ett minskat oljeberoende
och till att skapa en hållbar energiförsörjning i samhälle och
transportsystem, vilket har stor betydelse för att skapa ett hållbart
samhälle inklusive att minska risken för ekonomiska kriser.

Verksamhetsområdet Investering har sedan 2010 drivit projektet ” Åtgärder
för att minska koldioxidutsläpp”. Se resultatet av 2010 års arbete i separat
rapport.
För att framåt möjliggöra ett fortsatt arbete med koldioxidfrågan på ett
effektivt och internt likriktat sätt måste Trafikverket ta fram gemensamma
arbetssätt för t ex beräkningar och avgränsningar. Fokus för projektet 2011
har därför varit att ta fram beräkningar/mätmetoder, främst kopplat till;
optimerad masshantering, miljövarudeklarationer (EPD etc) och krav vid
projektering/upphandling. Fokusområdena har utformats från resultatet av
2010 års arbete.
Samtliga sju investeringsprojekt som ingick i projektet 2011 har lämnat
rapporter i form av tvåsidiga infoblad, vilka återfinns som bilaga till denna
rapport.
Fyra av de sju projekten har använt sig av de befintliga arbetsverktygen;
SimaPro, Carbon Footprints och Successivprincipen. Projekten har arbetat
med arbetsområdena;
”LCA för koldioxidbelastning för projektets olika alternativa järnvägssträckningar”
”SimaPro vid val av teknisk lösning”
”Jämförelse mellan två beräkningsmodeller Carbon Footprints och SimaPro”
”Steg 1 och 2 enl. fyrstegsprincipen ur koldioxidperspektiv, beräkningsmodell
Successivprincipen”
Tre projekt har tagit fram egna ekvationer för beräkning av koldioxidutsläpp.
Dessa har arbetat med arbetsområdena;
”Samordning av projekt med avseende på optimerad masshantering”
”Lean masshantering”
”Modell för upphandling med avseende på andel förnyelsebart bränsle”
Det är ännu för tidigt att visa på ett verkligt utfall av koldioxidminskning för
de allra flesta av de deltagande investeringsprojekten, men KaisepakteAbisko-Kopparåsen och Flackarp–Arlöv har tillsammans redovisat en
beräknad minskning av koldioxidutsläpp på 7 560 ton (engångsvärde), om
valda åtgärder genomförs. Till detta ska läggas Skellefteåprojektets
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beräknade minskning på mellan 840–950 ton koldioxid/år beroende på vilka
åtgärder som genomförs.
Beräkningsverktygen kan användas vid alla skeden, men i de tidiga skedena
används oftast schablonmässiga eller erfarenhetsbaserade värden för uppskattning av projektets klimatbelastning. I projektets senare skeden finns
mer detaljerad indata, till förfinade kalkyler och olika vägval.
Detta projekt ska ses som en pusselbit i Trafikverkets energieffektiviseringsarbete, och då främst arbetet med att hitta bra och tydliga metoder till hur vi
ska räkna. Som bonus får vi ökad förståelse mellan olika investeringsprojekt
och de frågeställningar kollegorna ställs inför i sitt energieffektiviseringsarbete. Projektet ska även ses i ljuset av att sprida goda idéer och erfarenheter.
Arbetet med att hitta åtgärder för att minska CO2 utsläpp i investeringsprojekt påverkar även andra verksamhetsområden inom Trafikverket.
Åtgärder som utförs i investeringsskedet kan t ex påverka framtida drift och
underhåll. Skall åtgärder utföras i investeringsskedet måste det även tas höjd
för dessa vid beställning av arbetet. Därför är det av stor vikt att de beräkningsverktyg som fastställs anpassas till de olika verksamhetsområdena inom
Trafikverket.
Arbetet i detta projekt har skett i samarbete med verksamhetsområdena
Underhåll, Samhälle och Stora projekt.
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Bakgrund och syfte
Transportsektorn och samhället i övrigt står inför en stor utmaning när det
gäller att begränsa klimatpåverkan. Enligt de transportpolitiska målen ska
transportsektorn bidra till det nationella klimatmålet[1]. Det är en nödvändighet med tanke på sektorns storlek och det faktum att utsläppen av klimatgaser inte minskar i tillräcklig takt. Det gäller både i Sverige och internationellt. För att målet ska nås behöver utsläppen i industriländerna minska med
så mycket som 80 procent till 2030. Transportsektorn står för ca 1/3 av de
svenska utsläppen.
Transportsektorns klimatpåverkan domineras av vägtrafiken. Därutöver
tillkommer utsläpp i samband med byggande, drift och underhåll av infrastruktur.
Energieffektivisering är en av de största och mest prioriterade frågorna inom
Trafikverket.
Med anledning av detta påbörjades verksamhetsområde Investering 2010
arbetet med att hitta åtgärder för att minska koldioxidutsläpp i av distrikten
utpekade investeringsprojekt. Då fanns det dock inget krav på mätning.
För att kontrollera om målen uppnås, dvs om vi är på väg åt rätt håll, krävs
kvantifierade mål, såväl för de olika verksamhetsområdena som för
Trafikverket centralt. Med anledning av det här pågår det olika projekt för
att på sikt även få med koldioxidutsläpp och energianvändning från förstudier, projektering och byggande, i kalkyler. När detta är klart kommer de
kvantifierade CO2- och energimålen att vara styrande, vilket föreslagits börja
gälla fr.o.m. 2013. För Investering bygger målen som hittills funnits på
beräknade effekter av trafikering enligt gjorda kalkyler för de projekt som
väntas öppnas under åren. Trafikeringen har vi på verksamhetsområde
Investering (VO IV) bara en mindre möjlighet att påverka. Vi kan t ex arbeta
med Mobility Management i byggskedet, vilket kan påverka trafiken inte
bara direkt utan även i den färdiga lösningen. Till största delen avgörs
mängden vägtrafik och eventuell överflyttning av denna till järnväg av beslut
i planeringen (steg 1 och steg 2 i Fyrstegsprincipen) och görs främst av
verksamhetsområde Samhälle. De stora delarna VO IV kan påverka handlar
om energianvändning och klimatpåverkan som främst styrs från förstudier
och projektering och som optimeras vid byggandet.
Mot bakgrund av ovanstående fortsatte CO2 projektet under 2011 med syftet
att ta fram beräkningar/mätmetoder, främst kopplat till
•

optimering av masshantering,

•

miljövarudeklarationer (EPD:er)

•

krav vid projektering/upphandling

inklusive att sprida erfarenheter kring hur Trafikverket kan minska verksamhetens utsläpp av CO2.
[1 ]
För att inte riskera en farlig påverkan på klimatsystemet har EU:s medlemsstater enats om målet att
begränsa ökningen av den globala medeltemperaturen till högst två grader Celsius jämfört med förindustriell temperaturnivå. Detta finns också med i det nationella klimatmålet som det så kallade temperaturmålet. Tvågradersmålet är även grundpelaren i Köpenhamnsöverenskommelsen, Copenhagen accord.
Till den har länder som tillsammans står för mer än 80 procent av den globala klimatpåverkan anslutit sig.
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Investerings CO2-projekt fortsätter under 2012 med en ytterligare koppling
mot Verksamhetsområde Investerings styrkortsmålsarbete. Varje distrikt
samt Nationella Projekt ska: ”Genomföra minst 5 aktiviteter för energieffektivisering i utrednings–, planerings– och byggskedet” med syftet att
förutom att minska energianvändning – och koldioxidutsläpp bidra med
arbetet för att fastslå metod för att kunna kvanifiera VO IV:s koldioxidutsläpp till 2013.
För att koordinera energi– och klimatfrågor inom Trafikverket finns olika
funktionella grupper. På verksamhetsområde Investering finns gruppen
”Energi och Klimat” och på Trafikverket gemensamt finns den funktionella
gruppen ”Klimat och Energi”.
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Genomförande
Projektet har drivits och samordnats av avdelningarna Teknik och Miljö och
Verksamhetsstyrning, Kvalitet och Säkerhet, vilka båda tillhör verksamhetsområde Investering . För att minska projektets egna CO2-utsläpp har samtliga möten under projektets gång genomförts som distansmöten. Dessa
möten har dels genomförts som stormöten, dels i mindre diskussionsmöten
för de olika fokusområdena. Deltagare på mötena har varit kontaktpersoner
i investeringsprojekten, samordnarna för projektet samt sakkunniga. Kostnader för de deltagande investeringsprojekten har finansierats inom projektens
egna budgetramar, i vissa fall har samarbete med t ex FOI-projekt skett.
Sju investeringsprojekt från fyra av VO IV:s fem distrikt har deltagit, se
figurer nedan.

Figur 1 visar organisationen för verksamhetsområde Investering. Markerat med olika färger är de
distrikt inom Investering, vilka deltagit med investeringsprojekt i CO2 projektet 2011. Röda stjärnor
indikerar var ”samordningsorganisationen” inklusive sakkunniga för projektet funnits i
organisationen.

Kravet på beräkningarna har varit att de ska vara väl avgränsade och jämföras med noll-alternativet, det vill säga den standardlösning där inga åtgärder för att minska CO2-belastningen gjorts. Arbetet har varit uppbyggt så
att projekten själva har fått välja vilken metod de vill använda. Samordningsorganisationen har inte talat om hur projekten ska räkna, däremot har det
tydliggjorts att fokus för projektet är framtagande av beräkningsmetod och
om möjligt ett utfall. Där det inte funnits möjlighet att beräkna det verkliga
utfallet har en prognos efterfrågats. Det har inte ställts krav på att beräkningarna i de deltagande investeringsprojekten ska gå att jämföra med varandra.
Däremot har det ställts krav på att tillämpbara parametrar inom området
som tas upp i ”Handledning för beräkning av energieffektivisering och
förändrade CO2-utsläpp” skulle användas. Vikten av att avgränsa problemställningen har ofta betonats, för att inte göra arbetet för stort och svårt att
genomföra inom projektets ramar. Det som har liten betydelse för det enskilda investeringsprojektet kan ha stor betydelse för hela Trafikverket, om
det visar sig att idén ger bra utfall. Icke att förglömma är att även när de
tänkta CO2-minskningsåtgärderna inte faller ut så som planerat, är erfarenheterna viktiga för det fortsatta arbetet.
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Tabell 1 Fokusområden för arbetet med ”Åtgärder för minskade CO2-utsläpp 2011”, i de deltagande
investeringsprojekten.

Fokusområde

Distrikt

Projekt

Väg/
järnvägsprojekt

Produkt/
Skede

Optimerad
masshantering

Nord

Kaisepakte–
Abisko–
Kopparåsen

järnväg

Anläggning

Miljövarudeklarationer

Umeåprojektet
(entreprenad 9)

väg

Arbetsplan

Sucessivprincipen

Skellefteåprojektet

väg

Vägutredning

Sundsvall–
Härnösand

järnväg

Järnvägsutredningen

Skutskär–
Furuvik

järnväg

Anläggning

Miljövarudeklarationer

Mitt

Krav i
upphandling
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Krav i
upphandling

Öst/
Stockholm

Händelö
Norrköping

järnväg

Bygghandling

Optimerad
masshantering

Syd

Flackarp–Arlöv

järnväg

Järnvägsplan/
systemhandling

Miljövarudeklarationer

Syd

Flackarp–Arlöv

järnväg

Järnvägsplan/
systemhandling

Mätmetoder och viktiga ”begrepp”
Nedan ges en kortfattad beskrivning av testade mätmetoder/beräkningsverktyg samt förklaring av viktiga begrepp. Livscykelanalys är en metod
medan t ex SimaPro och CarbonFootprints är ett program respektive kalkylator för att kunna beräkna koldioxidutsläpp ur ett livscykelperspektiv. För
att kunna göra en miljövarudeklaration krävs att en livscykelanalys görs.
Carbon Footprints är ett mått på de utsläpp av växthusgaser som uppstår
till följd av en aktivitet, en grupp aktiviteter eller en produkt. Trots att
Carbon Footprints har blivit en väldigt populär term finns det just nu ingen
allmänt rådande definition. Olika definitioner varierar i fråga om vilka
aktiviteter och växthusgaser som ska inkluderas vid beräkning av Carbon
Footprints, och har också olika detaljeringsgrad. Det finns olika metoder för
att beräkna Carbon Footprints, från enkla beräkningsprogram på Internet till
komplexa verktyg för livscykelanalys. Automatiska webbaserade beräkningsprogram omfattar vanligtvis bara koldioxidutsläpp. Det finns andra definitioner och metoder som omfattar alla växthusgaser enligt Kyotoprotokollet
och mäter utsläpp med avseende på ”koldioxidekvivalenter” exempelvis den
från Carbon Trust (2007).
Fyrstegsprincipen är ett angreppsätt som innebär att när ett behov har
identifierats väljs i ett första steg åtgärder som kan påverka transportbehovet
och val av transportsätt. I ett andra steg väljs åtgärder som ger effektivare
utnyttjande av befintligt transportsystem och fordon. Först om behovet inte
går att tillgodose med åtgärder enligt steg ett och steg två görs i tredje hand
begränsade ombyggnadsåtgärder eller i sista hand nyinvesteringar och större
ombyggnadsåtgärder.
Lean Production är en filosofi om hur man hanterar resurser. Syftet med
Lean är att identifiera och eliminera alla faktorer i en produktionsprocess
som inte skapar värde för slutkunden. Enkelt uttryckt handlar det om ”Mer
värde för mindre arbete”. Huvudprincipen inom lean är att eliminiera slöseri.
Alla aktiviteter som genomförs i en verksamhet kategoriseras utifrån om de
är värdeadderande eller ej. Alltså om de ökar värdet på produkten eller ej. De
aktiviteter som är icke värdeadderande är slöseri och dessa ska systematiskt
elimineras vilket man gör genom olika typer av verktyg.
Livscykelanalys eller Life Cycle Assessment (LCA) är en metod för att åstadkomma en helhetsbild av hur stor den totala miljöpåverkan är under en
produkts livscykel från råvaruutvinning, via tillverkningsprocesser och
användning till avfallshanteringen, inklusive alla transporter och all energiåtgång i mellanleden. För att få en helhetsbild av den energianvändning som
infrastrukturen kräver totalt måste man ha ett livscykelperspektiv. Det
innebär att infrastrukturens hela livscykel beaktas, från produktion av
material, byggprocess, drift och underhåll till avveckling av infrastrukturen.
Det går även att göra livscykelanalyser (LCA) av t ex en anläggnings klimatpåverkan. Man kan även avgränsa sin LCA till att omfatta perspektivet
”vagga till grind”, dvs att man inte räknar med avvecklings-/avfallsdelen.
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Miljövarudeklaration (EPD, Environmental Product Declaration): är ett
informationssystem för att faktamässigt beskriva miljöegenskaper hos
produkter och tjänster. Det sk EPD®systemet administreras av Miljöstyrningsrådet och är näringslivsinitierat och näringslivsdrivet. Systemet
följer principerna för de internationella standarderna ISO 14040 och 14044
för livscykelanalyser och ISO 14025 för sk Typ III-miljödeklarationer. Syftet
med EPD är att ge lättillgänglig, kvalitetssäkrad och jämförbar information
om varors och tjänsters miljöprestanda. Läs mer på Miljöstyrningsrådets
hemsida http://www.msr.se/sv/epd/Kort-om-EPD/. Botniabanan har genomfört certifierade miljövarudeklarationer. Läs mer i Botniabanans vitbok miljö,
http://www.botniabanan.se/vitbokmiljo/mainInnehall_05.htm
Mobility Management: Ett koncept för att främja hållbara transporter och
påverka bilanvändningen genom att förändra resenärers resvanor och
attityder. Grundläggande för mobility management är ”mjuka” åtgärder, som
information och kommunikation, organisation av tjänster och koordination
av olika partners verksamheter. Dessa kan med fördel kombineras med
fysiska åtgärder såsom förbättring av busshållplatser, pendelparkeringar och
utökad trafikering. Även prioritering mellan trafikslag kan ingå som ett
medel inom mobility management. ”Mjuka” åtgärder förbättrar ofta effektiviteten hos ”hårda” åtgärder inom stadstrafiken.
SimaPro är ett kraftfullt verktyg för beräkningar av komplexa produktsystem och djuplodande jämförelser av livscykler med dokumentering som
följer ISO 14000 standarden. En stor fördel med SimaPro jämfört med andra
LCA-mjukvaror är att det som standard ingår flera bibliotek med massor av
data, vilka ger en överblick. I SimaPro ingår även flera metoder för miljöbedömning, vilket gör det möjligt att göra olika utvärderingar som skapar ett
mer tillförlitligt resultat. Det finns även en metod för att utvärdera
energianvändning.
Successivprincipen är en metod för bedömning av kostnader för ett
investeringsprojekt och osäkerheter i projektets kostnader eller tidsplan.
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Resultat
Samtliga deltagande projekt har lämnat in rapporter, i form av ett två sidor
långt infoblad. På infobladen redovisas valda eller föreslagna förfaringssätt
för beräkningar av koldioxidutsläpp. I vissa fall framgår också uppskattad
mängd koldioxidutsläpp.
Fyra av sju projekt har beräknat sina koldioxidutsläpp, dessa är:
•

Kaisepakte–Abisko–Kopparåsen ”Samordning av projekt med avseende
på masshantering” beräknad CO2-minskning -560 ton

•

Flackarp Arlöv LCA/ SimaPro vid val av teknisk lösning beräknad
CO2-minskning -7 000 ton.

•

Umeåprojektet ” Jämförelse mellan två beräkningsmodeller; SimaPro
och Carbon Footprints”. Utfall för SimaPro: 6 300 ton CO2 och för
Carbon Footprints: 9 200 ton CO2. Beräkningsresultat för ca 2 km
vägbyggnad.

•

Skellefteåprojektet ” Steg 1 och 2 enl. fyrstegsprincipen ur koldioxidperspektiv, beräkningsmodell successivprincipen ” beräknade CO2besparingar/år är 838–950 ton, beroende på vilka åtgärder som väljs.

•

Kaisepakte–Abisko–Kopparåsen och Flackarp–Arlöv har tillsammans
redovisat en beräknad minskning av koldioxidutsläpp på 7 560 ton
(engångsvärde), om valda åtgärder genomförs. Detta motsvarar utsläpp
av koldioxid för ca 2 500 resor till Thailand, och klimatpåverkan för ca
1 000 resor till Thailand, eftersom flygets klimatpåverkan är mer än bara
utsläpp av CO2 (Radiating Forcing Index, RFI).

Till detta ska läggas Skellefteåprojektets beräknade minskning på mellan
840-950 ton koldioxid årligen beroende på vilka åtgärder som genomförs.
Detta motsvarar utsläpp av koldioxid för ca 277–314 resor till Thailand, och
klimatpåverkan för ca 110–125 till Thailand årligen.
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Diskussion
Som vi tidigare nämnt är det en framgångsfaktor att kunna redovisa utfall
med siffror. Inte alla projekt har dock uppfyllt uppgiften att redovisa beräkningar. Det är svårt att säga vad detta kan bero på men eftersom området är
under utveckling så finns inga färdiga manualer eller lösningar som stöd och
hjälp, vilket kan vara en förklaring. Samordningsfunktionen har därför i vissa
fall fått fullgöra uppgiften med att ta fram beräkningsmetod/ekvation. Några
projekt har inte heller relaterat sina beräkningar till nollvärde, vilket var
kravet från början. Umeåprojektet som även ingick i FOI-projektet ” Systematisering av energideklarationer”, valde ett annat fokus med syftet att
jämföra SimaPro mot Carbon Footprints.
Endast vid ett tillfälle har den ursprungliga idén förkastats, se infoblad
Skutskär–Furuvik. Det ska dock understrykas att dessa erfarenheter också är
mycket viktiga för Investerings och andra verksamhetsområdens energieffektiviseringsarbete.

LCA program/kalkylatorer
Den CO2-kalkylator som engelska Highway Agency använder, som vi kallar
”Carbon Footprints”, har testats och jämförts med SimaPro i Umeåprojektet
med stöd av FOI-projektet ”Systematisering av energideklarationer”. Inget
av dessa två program är framtagna under svenska förhållanden och behöver
därför anpassas till Trafikverkets verksamhet om de ska kunna användas
fullt ut.
Umeåprojektets erfarenhet är att Carbon Footprints är ett enkelt beräkningsverktyg som är lätt att sätta sig in i. Det går endast att räkna på utsläpp av
koldioxid och metoden fokuserar på ingående material och transporter av
dessa. SimaPro innehåller mer data och valmöjligheter, vilket är bra för mer
detaljerade studier men komplicerar arbetet för mer schabloniserade
beräkningar.
Flackarp–Arlöv som testat SimaPro har kommit fram till att metoden verkar
fungera bra för att få en ungefärlig uppfattning om storleksförhållanden
mellan olika utsläpp. För de projekt som använt SimaPro har inte
Trafikverkets omvandlingsparametrar använts, vilket var ett krav i detta
projekt. Det bör klaras ut framåt med verksamhetsområde Samhälle hur
Trafikverket ställer sig till eventuella justeringar och eventuell utveckling av
SimaPro.
Konstateras kan att programmen innehåller olika mängd grunddata och
skiljer sig i viss mån åt från svenska förhållanden pga att vi har olika material
och utföranden i våra länder, liksom vi har olika elmixer (engelsk el 70 %
kol) som också slår igenom. Umeåprojektet lyfter att anläggningsarbetet inte
är beaktat vare sig i SimaPro eller Carbon Footprints. Detta är dock inte
färdigt utrett, varför verktygen bör fortsätta testas. I infrastrukturprojekt
står anläggningsarbetena för den största delen av utsläppen av koldioxid, tätt
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följt av material/utrustning. Ovanstående erfarenheter är viktiga att beakta
inför val av metod/er som ska fungera för Trafikverket. Ju fler projekt som
beräknas desto trovärdigare resultat kommer att erhållas, eftersom en bank
av indata byggs upp som förbättrar verktygen så att de passar Trafikverkets
verksamhet och våra investeringsprojekt ytterst.
Projekt Sundsvall–Härnösand som arbetar med järnvägsutredning (tidigt
skede) har ännu inte påbörjat sina beräkningar. De planerar att använda
beräkningsverktyget SimaPro och indata kommer att vara generella data för
material och data från EPD:r (Environmental Product Declaration) från
Botniabanan. Det tidiga skedet innebär att det kommer att vara en relativt
stor osäkerhet i kalkylerna. Förhoppningsvis kan särskilt krävande sträckor
eller lösningar identifieras med vald metod.

Fyrstegsprincipen: steg 1 och 2 för vägutredning
I Skellefteåprojektet har en uppskattning av koldioxidbesparing enligt
föreslagna åtgärder enl. steg 1 och 2 i fyrstegsprincipen för vägutredning
utförts.
Successivprincipen har använts och projektet har kommit fram till att
beräkningsmetoden inte är konstruerad för att beräkna steg 1 och 2 åtgärder
på ett adekvat sätt. Arbetsmetoden som använts i Skellefteåprojektet
rekommenderas dock för liknande projekt i Trafikverket.

Upphandling
Projekten ”Skutskär–Furuvik” och ”Händelö, Norrköping”, som valt arbetsområdet ”krav i upphandling kopplat till beräkningsmetoder/mätmetoder”,
har tagit fram egna verktyg för beräkning av andel förnyelsebart bränsle i
byggskedet. I dagsläget verkar det vara svårt att ställa krav på förnyelsebart
bränsle i byggprojekt. Skutskär Furuvik har undersökt detta och förkastat
mervärdesmodellen samt kvalificeringskrav beträffande att öka andel förnyelsebart bränsle. Istället har de redovisat kontraktskrav på ”effektiva transporter samt energiminimering i entreprenaden”. Det finns exempel inom
Trafikverket på upphandlingar av material där klimatkrav ställts, se ”Betongsliprar för spår och spårväxlar” och ”Upphandlingsföreskrifter spårväxlar”.
I Händelö-projektet var avsikten att använda sig av Norrköpings kommuns
upphandlingsmodell för att stimulera andelen förnyelsebart bränsle i projektet, men tyvärr lades projektet på is, och upphandlingen uteblev.

Optimerad masshantering
Flackarp–Arlöv projektet har valt att arbeta med ”optimerad masshantering”
och beräkningsmetoder kopplat till detta. Kartläggning har gjorts av masshanteringen med hjälp av Lean där huvudprincipen är att eliminiera slöseri.
Projektets bedömning är så här långt är att Lean ser ut att vara en effektiv
metod för att planera masshantering inom ett investeringsprojekt. Projektet
har dock ännu inte valt beräkningsmetod.

15

Trafikverket har inget etablerat arbetssätt för samordning av massor mellan
projekt. I Kaisepakte–Abisko–Kopparåsen visade resultatet en stor CO2besparing (50%, 560 ton) vid samordning av massor mellan Trafikverksprojekt på Malmbanan. Om det tidigt finns kännedom om t ex avsättning av
överskottsmassor i ett projekt, kan omlastning och transport planeras ur ett
helhetsperspektiv för en minskad energianvändning. För mellanlagring av
massor krävs tillstånd från tillsynsmyndighet, vilket också innebär ett
merarbete.
För att beräkna massor finns befintliga system på marknaden som t ex ”Road
Works” och ”Dyna Road”. Eftersom masshantering är ett av de största
bidragen till koldioxidutsläpp våra investeringsprojekt, bör befintliga system
analyseras och utvärderas tillsammans med de ekvationer som testats inom
detta projekt, med syfte att fastställa en enhetlig beräkningsmodell för
masshanteringens koldioxidbidrag.
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Slutsats och rekommendationer
Slutsats

Genom att ledningen gett utrymme för projektet har goda förutsättningar
skapats för de ingående sju investeringsprojekten att målmedvetet kunna
arbeta med åtgärder för minskade koldioxidutsläpp och även till stor del
kunna beräkna dessa.
Av de sju ingående projekten har fyra beräknat sina CO2 utsläpp. Det som
kvarstår är att följa upp verkligt utfall när åtgärderna är genomförda.
Informationen som kommit fram när deltagande investeringsprojekt testat
ovanstående verktyg och system är värdefull och ska ses som en pusselbit i
arbetet med att ta fram ett medvetet och uttalat förhållningssätt till de
verktyg/program som finns – när, hur, varför de ska användas för investeringsprojekt. Som ett mervärde i samband med att vi småningom får beslutade
beräkningsmetoder/verktyg etc möjliggörs en ytterligare förbättrad kommunikation internt inom Trafikverket och externt med våra leverantörer.
Ytterligare pusselbitar inom Trafikverket, för att få fram gemensamma
arbetssätt för beräkningar är bl a följande:
•

verksamhetsområdenas styrkortsmålsarbete, genom vilket bl a ytterligare tester av verktyg och system prövas och analyseras.

•

de ca 50 FOI- projekten inom Trafikverkets portfölj 1 ”Ett energieffektivt
transportsystem”. Portföljen innehåller såväl svenska projekt som
projekt i samverkan med andra länder för att ta fram gemensamma
modeller och verktyg. Projekten spänner över områdena upphandling,
modeller för prognos och uppföljning, belysning, utformning av infrastrukturen, beläggningstyper, underhåll, fordon och transporter.

Investeringsprojektens arbete med att minska koldioxidutsläpp blir också
input bland annat till de Trafikverksgemensamma projekten med koppling
till beräkningsmetoder/verktyg; ”Förstudie livscykelanalys i planering och
projektering” och ” Projektspecifikation för Framtagande av PCR för transportinfrastruktur”, vilka kan vara värda att omnämnas i detta sammanhang.
För projekt i tidiga skeden är det tveksamt om beräkning relaterat till ett
nollvärde är intressant, eftersom ett nolläge inte är beslutat. En jämförande
beräkning mellan de olika alternativen får i så fall tas fram.
Ingen av de befintliga beräkningsverktygen/mätmetoderna som använts i
projektet går att tillämpa ”rätt av” för Investeringsprojekt. Viss utveckling är
nödvändig för att kunna jämföra olika investeringsprojekt, eller för att
addera och aggregera flera projekt från olika verksamhetsområden inom
Trafikverket. Detta beror bl a att de t ex inte innehåller Trafikverkets omvandlingsfaktorer för bränsle och de är inte anpassade för svenska material
eller svensk byggteknik.
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Beräkningsverktygen kan användas vid alla skeden, men i de tidiga skedena
finns det oftast schablonmässiga eller erfarenhetsbaserade värden för uppskattning av projektets klimatbelastning, medan i projektets senare skeden
finns oftast mer detaljerad indata att tillgå, vilket möjliggör förfinade kalkyler och olika vägval.
För flera av arbetsverktygen och programmen krävs kompetens, licens för
programmen samt tillräckligt med tid för att göra rätt avgränsningar/val
samt för att lägga in data.
Det är viktigt att tänka på att resultaten i de olika kalkylerna och programmen
kan variera (i Umeåprojektet är skillnad i resultat beroende på användning
av SimaPro eller Carbon Footprints 2 900 ton koldioxid) på grund av att t ex
koldioxidmängden i de ingående materialen skiljer sig åt mellan de olika
beräkningsverktygen. Detta kan bero på hur koldioxidmängden per enhet i
de olika materialen beräknats fram.
Att arbeta med steg 1 och 2 i Fyrstegsprincipen som Skellefteåprojektet har
gjort innebär att presumtiva koldioxidbesparingar blir svårare att driva
igenom, än infrastrukturåtgärder, eftersom resultatet är avhängt av kommunmedborgarnas attityder och beteenden dvs att invånarna t ex ändrar sina
resvanemönster. Den koldioxidbesparing som görs för steg 1 och steg 2, bör
räknas hem av VO Samhälle.

Rekommendationer
Nedan följer våra rekommendationer, utifrån de slutsatser och analyser vi
gjort i samband med projektet ”Åtgärder för att minska koldioxidutsläpp”:
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•

Verksamhetsområde Investering bör fortsätta arbeta med beräkningsverktygen i fler projekt under 2012 t ex har inte alla deltagande investeringsprojekt hunnit testa sina beräkningsverktyg under 2011 fullt ut.

•

Trafikverket bör fortsätta testa verktygen SimaPro och Carbon Footprints och ta fram en svensk version av ”Carbon Footprints”, eftersom
den är enkel att använda och tillräckligt bra i flertalet situationer.

•

Verktyg och metoder bör samordas i hela kedjan från Samhälles beställning, till Underhålls arbete med drift och underhåll.

•

De metoder och verktyg som testats inom ramen för detta projekt ska ses
som en input till vidare ställningstagande om vilka verktyg/system som
ska användas, när, hur och varför för Investeringsprojekt i framtiden.
Analyser och slutsatser bör göras i samverkan och utifrån övriga arbeten
som bedrivs inom Trafikverket.

•

”Handledning för beräkning av energieffektivisering och förändrade
CO2-utsläpp ” bör ses över och kompletteras med fastställda beräkningsverktyg/metoder för investeringsprojekt. I nuvarande version finns
väldigt lite beräkningsmetodik som är applicerbar för investeringsprojekt.

Det som främst finns är beräkningsmetodik kopplat till sparsam körning
samt omvandlingsfaktorer för olika bränslen och för el för att kunna
omvandla mängd GWh till mängd ton CO2-utsläpp. Viktigt att beakta vid
översynen av handledningen är att det t ex inte går att använda omvandlingsfaktorn ”CO2/energi” för bränsle då det gäller tillverkning och
användning av material.
•

Trafikverkets tekniska beskrivningar och ramavtal bör anpassas ytterligare till verksamheten så att utrymme ges till ny teknik, material och nya
metoder. Vi har under arbetets gång stött på en allmän uppfattning om
att kravdokumenten ibland hindrar nya idéer från att implementeras i
större skala.

•

Trafikverket bör arbeta kraftfullare med att samordna massor mellan
våra Investeringsprojekt. En rekommendation är att samordna byggprojekt i samma geografiska område, även om de leds av flera projektledare
med olika entreprenadföretag under olika år.

•

Var tydlig och avgränsa arbetet, tänk på att även mindre arbeten han få
stor effekt nationellt, som ett exempel kan nämnas LCA där vi förordar
att endast göra LCA på delar av projektet

•

Trafikverket bör tydliggöra för konsulter och entreprenörer att vi
arbetar aktivt med energieffektivisering och är intresserade av dialog för
att ta tillvara nya idéer och tankegångar. Alla idéer måste upp till ytan.

•

Om vi ska nå energi- och klimatmålen är det av största vikt att projekten
bör ges möjlighet, både tidmässigt och ekonomiskt, att arbeta med
ständiga förbättringar. Vi måste ”Våga tänka vidare” och implementera
nya beprövade metoder i större skala, inte bara från detta projekt utan
också från t ex i det interna miljöpriset 2010. Eftersom resultatet är
beroende av kompetens och resurser är det av största vikt att distrikten
och utpekade projekt avsätter tillräckligt med kompetens och resurser.

•

I framtiden bör vi kunna ange mängd koldioxidutsläpp som inte får
överskridas som funktionskrav i totalentreprenader baserat på erfarenhet utifrån beräkningar utifrån småningom beslutade beräkningsverktyg/
metoder.
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Referenser och hänvisningar
Projektens infoblad
PULS
”Handledning för beräkning av energieffektivisering och förändrade CO2utsläpp version 3.1 ”
”Trafikslagsövergripande planeringsunderlag för Begränsad klimatpåverkan
Publikation: 2010:095”
”Uppdrag ”Åtgärder för att minska koldioxidutsläpp ”På väg mot ett hållbart
transportsystem där alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt”
TRV2010/67573
FOI portfölj 1 inom TrV: ”Ett energieffektivt transportsystem”,
Projektet ”Förstudie livscykelanalys i planering och projektering”
Projektet ”Projektspecifikation för Framtagande av PCR för transportinfrastruktur”
”Betongsliprar för spår och spårväxlar”. Upphandlingsföreskrifter 2011-12-21
Diarie–, upphandlingsnummer TRV 2011/60376
”Upphandlingsföreskrifter spårväxlar” Upphandlingsföreskrifter 2010-12-15
Diarie–, upphandlingsnummer TRV 2010/44340
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Ett informationsblad från Trafikverket, februari 2012				
trv 2010/67573
Verksamhetsområde Investerings koldioxidprojekt 2011;

Kaisepakte−Abisko−Kopparåsen CO2 2011
− 560 ton CO2
Samordning av projekt med avseende på optimerad masshantering
Markarbetena för Abisko bangårdsförlängning
och Kopparåsen bangårdsförlängning har
slagits samman och drivs i utökad samverkan
med samma entreprenör. Projektledaren fick
också klartecken (hösten 2011) från
Trafikverket att utföra förberedande markarbeten för Kaisepakte bangårdsförlängning.
Ett nytt uppdrag startades som ingår i FOI-uppdraget
”Energieffektivisering, modell för uppföljning av CO2 och
energi”. Syftet var att jämföra om samordning av massor
från de tre projekten ger någon vinst i form av minskade
koldioxidutsläpp (CO2). Samordningsalternativet jämfördes med ett sk nollalternativ där varje projekt
planeras och drivs var för sig som det traditionellt görs
på Trafikverket.
Se bakgrund, beräkningar och utfall i bilaga, Rapport
”Beräkning av koldioxidutsläpp – En samordning mellan
projekten i Kaisepakte, Abisko och Kopparåsen”.

Utfall och beräkningsmetod
Följande beräkningsmetod har använts:
Massor [ton]

CO2 [ton] =

42 [ton]

× sträcka [km] × bränsleförbrukning [l/km] × 2,97[kg/l]

1000

2,97 är en omvandlingsfaktor som används när man räknar vilken mängd
CO2-utsläpp [kg CO2 eq/l bränsle] som diesel (B4) ger. Lastbilen förbrukar 5 l diesel/mil i medeltal. Varje lastbil kan lasta 42 ton.

Tabellen nedan visar det totala utfallet för de tre
projekten. För detaljerade beräkningar och utfallet per
projekt se rapport enligt ovan.
Enhet

Nollalternativ

Samordningsalternativ

Totalt ton CO2

1014

455

Erfarenheter/råd till framtida projekt
En enkel metod med flera generaliseringar användes.
Ska det bli mera exakt så kan fler parametrar vägas in
tex, krossning och sprängning. Eftersom krossning och
sprängning ingår i båda alternativen jämfördes bara
transportavstånden som antas vara de stora utsläppskällorna.

Liknande projekt i Trafikverket
•

”Energieffektiv masshantering” diarienummer
TRV 2011/85308. Kontaktperson Sofia Widengren,
010-123 16 20.

•

Skanska gjorde 2010 en beräkning av koldioxidutsläpp för krossning av berg i Kopparåsen som
sedan användes i projekten Abisko– och Kopparåsen bangårdsförlängning. SKANSKA Klimatkalkyl
Abisko–Kopparåsen supportfunktion Miljö, 010448 15 36.

Projektnamn:

Skede:

Abisko bangårdsförlängning

Byggskede

Projektledare:
Tomas Tossavainen

Entreprenadform:
Utförandeentreprenad, utökad samverkan

Trafikverket, 781 89 Borlänge.
Telefon: 0771−921 921. Texttelefon: 010-123 50 00.
www.trafikverket.se

Kontakt:

Trafikverket:
Lena Andersson
Telefon: 010-484 4 1 32
lena.andersson@trafikverket.se

Ett informationsblad från Trafikverket, februari 2012

trv 2010/67573

Verksamhetsområde Investerings koldioxidsprojekt 2011;

Skellefteåprojektet − beräknad minskning
CO2: 840−950 ton/år
Steg 1 och 2 enl. fyrstegsprincipen ur koldioxidperspektiv, beräkningsmodell successivprincipen
Skellefteåprojektet är en vägutredning som
genomförts för att komma till rätta med buller,
luftproblem, barriärer, brist på framkomlighet,
höga utsläpp av CO2 och bristande trafiksäkerhet i anslutning till E4:ans passage
genom centrala Skellefteå. Målsättningen för
vägutredningen har varit att ta fram ett så bra
underlag som möjligt för ställningstagande.
I Skellefteå är det ca 10 % av de fordon som rör sig i
centrala delarna, Viktoriagatan (E4:ans benämning i
centrala Skellefteå), som är att beteckna som genomfartstrafik. Resterande trafik har målpunkter i Skellefteå.
Eftersom det är uppenbart att kopplingen mellan ovan
nämnd problembild och det faktum att en överväldigande
del av trafiken har målpunkter i centrala Skellefteå, är
det mycket tydligt att vägutredningen har haft hög
ambitionsnivå att få med samtliga steg i 4-stegsprincipen.
Vägutredningen har därför tagit fram en bruttolista på
aktiviteter passande för steg 1 och 2 arbetet, en lista
bestående av nationella och internationella exempel,
från små och stora kommuner, i varmt och kallt klimat
etcFrån bruttolistan har sedan en nettolista extraherats
ut, dvs. åtgärder som ansetts passa Skellefteå särskilt väl.
Därefter har vägutredningen resulterat i 4 alternativ till
korridor med samma ”paket” av steg 1 och 2-åtgärder i
varje förslag.

Utfall och beräkningsmetod
Utfallet av CO2-besparingar/år är ca 840-950 ton i
föreslagna steg 1 och 2-åtgärder och har beräknats
genom successivprincipen.
Se Skellefteåprojektet – vägutredning Successivbedömning av effekter för steg 1–2-åtgärder
Svensk term

Definition

Anmärkning

Successivprincipen

(Vid kalkylering av
anläggningskostnader
inom investeringsverksamheten:)
metod för bedömning
av kostnader för ett
investeringsprojekt
och osäkerheter i
projektets kostnader
eller tidsplan

Successivprincipen
innebär att osäkerhetsanalys görs i grupp via
successiv nedbrytning av
de mest osäkra posterna
i kalkylen. Successivprincipen omfattar både
grundkalkyl och generella
osäkerheter. Successivprincipen benämns även
successiv kalkylering eller
Lichtenberg-metoden.

Erfarenheter/ råd till framtida projekt
Det finns en inbyggd problembild i och med att steg 1
och 2-åtgärder är ”utpengar” för kommunen och steg 3
och 4-åtgärder är ”inpengar”. Dessutom är kostnaderna
för förstnämnda att likna vid ”felräkningspengar” i
jämförelse med sistnämnda. Framtida liknande arbeten
skulle underlättas av en frigörelse från ovanstående.
Eftersom finansieringsfrågorna är avgörande skulle det
underlätta om man kunde sätta en problembild i förhållande till en kostnad.

Vidare är det alltid en fördel om berörd kommun är
i process för att formulera/genomföra en kommunal
trafikstrategi. Är så fallet finns, eller är det på väg att
etableras, en helhetssyn kopplad till översiktsplanen.
Detta i sin tur innebär att man kan ta nödvändiga och
ibland obekväma beslut.
I Skellefteås fall har arbetet med vägutredningen inneburit ett igångsättande av en trafikstrategiprocess.
Arbetsmetoden i Skellefteprojektet rekommenderas för
liknande projekt i Trafikverket. Ett antal steg framåt har
tagits men det vore en överdrift att påstå att vi är ”i
hamn”. En svaghet är t.ex. att de beräkningsmodeller
som i dag finns och används inte är konstruerade för att
beräkna steg 1 och 2 åtgärder på ett adekvat sätt.

Fyrstegsprincipen är ett angreppsätt som innebär
att när ett behov har identifierats väljs i ett första
steg åtgärder som kan påverka transportbehovet
och val av transportsätt. I ett andra steg väljs åtgärder
som ger effektivare utnyttjande av befintligt transportsystem och fordon. Först om behovet inte går att tillgodose med åtgärder enligt steg ett och steg två görs
i tredje hand begränsade ombyggnadsåtgärder eller
i sista hand nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder.
Trafikstrategi: dvs principer för hur man kan arbeta
för att skapa ett hållbart framtida trafiksystemen i
staden. Strategin visar hur man ska prioritera mellan
olika trafikslag och vilken typ av åtgärder som i första
hand bör genomföras. Trafikstrategin är knuten till
översiktsplanen, vilket innebär att det ges förutsättningar till långsiktighet.

Projektnamn:

Kontakt:

Skellefteåprojektet

Trafikverket:
Ulf Pilerot
Telefon: 070−377 13 15
ulf.pilerot@trafikverket.se

Projektledare:
Kristina Björling Francki och Ulf Pilerot

Skede:
Vägutredning

Trafikverket, 781 89 Borlänge.
Telefon: 0771−921 921. Texttelefon: 010-123 50 00.
www.trafikverket.se

Ett informationsblad från Trafikverket, februari 2012
Verksamhetsområde Investerings koldioxidprojekt 2011:

Umeåprojektet Entreprenad 9
Jämförelse mellan två beräkningsmodeller Carbon Footprint och SimaPro
Arbetsplanen för Entreprenad 9 innebär att en
ny väg byggs mellan E4:ans södra infart, över
Röbäcksdalen och slätten fram till Röbäck.
Syftet var att göra en jämförelse mellan beräkningsverktygen Carbon Footprint från Environment Agency,
Storbritannien version 3,12 och SimaPro avseende
klimatpåverkan vid anläggningsprojekt. Detta för att
hjälpa Trafikverket att utvärdera vilken metod som är
mest lämplig för att räkna ut klimatpåverkan från olika
anläggningsprojekt.

SimaPro
Den totala mängden fossilt koldioxid för den aktuella
vägsträckan är enligt beräkningarna i SimaPro 2900 ton,
se figuren nedan. Störst mängd fossilt koldioxid kommer
från vägöverbyggnad och uppgår till 2000 ton CO2.

Utfall och beräkningsmetod
Samma avgränsningar har gjorts gällande de båda
beräkningsverktygen, se punkterna nedan, utifrån
mängdförteckning för den aktuella sträckan.
•

Schakter

•

Fyllnadsmaterial, terrassering

•

Geotekniska förstärkningsåtgärder

•

Vägöverbyggnad

•

Avvattning, ledningar, brunnar, trummor
och dränering

•

Räcken, stängsel

Fossilt koldioxid, SimaPro

Environmental Agency Carbon Footprint
Total mängd fossilt koldioxid för den aktuella vägsträckan är enligt beräkningarna i Carbon footprint 9200 ton.
Störst mängd fossilt koldioxid kommer ifrån massor och
är 8311 ton CO2.
I dessa båda beräkningar (Carbon Footprint och SimaPro) är anläggningsarbetet inte medtaget, generellt sett i
infrastrukturprojekt står anläggningsarbetena för den
största delen av utsläppen av koldioxid, tätt följt av
material/utrustning (Uppenberg m.fl., 2003). SimaPro
kan inkludera anläggningsbiten på ett annat sätt än
Carbon footprint klarar av, eftersom SimaPro har mer
specifik data för olika transporter.
Carbon Footprint fokuserar på ingående material och
transporten av materialen till byggplatsen, där finns
inget om själva anläggningsarbetet. Val av transportmedel i Carbon Footprint är mycket begränsat med att
endast ett transportsätt (lastbil, tåg eller båt) kan väljas
per ämne och transportsätten går inte att kombineras.

Erfarenheter/råd till framtida projekt

Carbon Footprint är ett enkelt beräkningsverktyg som är
lätt att sätta sig in i, de vanligaste materialvalen finns.
Det går bara att räkna på utsläpp av koldioxid. En
svaghet är att det bara går att använda sig av ett transportsätt för varje material och att anläggningsarbetet
inte går att inkludera. Båda beräkningsverktygen är
användbara, men SimaPro uppfattas mer flexibelt och
användbart. Det faktum att SimaPros resultat verkar
stämma bättre överens med resultat från tidigare
infrastrukturprojekt gör att det känns mer trovärdigt.

Det krävs ett stort antal antagande när man gör beräkningar i arbetsplaneskedet. Speciellt om entreprenadformen är tänkt att bli en totalentreprenad. Tanken är
att konsulten ska se över om det är möjligt att översätta
Carbon Footprint till svenska och svenska förhållanden.
Som beräkningsverktyget är i dag känns det för osäkert
att använda.

Resultaten från de båda beräkningsverktygen skiljer sig
åt väsentligt, det kan härledas till att koldioxidmängden
i de ingående materialen skiljer sig mycket åt mellan de
olika beräkningsverktygen. Exempelvis stenkross
(gravel crushed at mine) har i SimaPro 0,000117 ton
CO2/ton och i Carbon Footprint har stenkross
(stone:gravel/chippings) 0,017 ton CO2/ton.

Skellefteåprojektet, Miljöbudget Birgitta Aava-Olsson,
072-734 43 60.
Väg 161, Åsa Lindgren 070-673 40 33.
Förbifart Stockholm, vägplan Miljöbudget/LCA
kontaktperson Marie Westin 070-558 66 24.
Detta uppdrag har gjorts tillsammans med Åsa Lindgren
och FOI Energi effektivisering.

Projektnamn:

Liknande projekt i Trafikverket

Skede:

Umeåprojektet E9

Arbetsplan

Projektledare:

Kontakt:

Örjan Johansson

Entreprenadform:
Totalentreprenad

Trafikverket, 781 89 Borlänge.
Telefon: 0771−921 921. Texttelefon: 010-123 50 00.
www.trafikverket.se

Jonas Jonsson
Telefon: 070-611 35 15

Ett informationsblad från Trafikverket, januari 2012

trv 2010/67573

Verksamhetsområde Investerings koldioxidprojekt 2011;

Sundsvall−Härnösand
LCA för koldioxidbelastning för projektets olika alternativa järnvägssträckningar
Järnvägsutredning Sundsvall−Härnösand är
ett av de utpekade projekten i ”Åtgärder för
att minska CO2-utsläpp”. Järnvägsutredningen
påbörjades hösten 2011. Projektet kommer att
pågå till sommaren 2013.
I järnvägsutredningen är tanken att ta fram koldioxidbelastning för de olika alternativa järnvägssträckningar
med hjälp av schablonartade beräkningar för drifts− och
byggskedet. Koldioxidbesparing med tågresa jämfört
mot bilresa ska också behandlas. Syftet med beräkningarna är att kunna jämföra alternativens koldioxidutsläpp
med varandra som underlag till den samlade miljöbedömningen, vid val av järnvägssträcka.
Målet är att få fram ett översiktligt resultat för klimatpåverkande utsläpp av föreslagna alternativ och att
kunna jämföra dessa för att förtydliga vilket som är det
mest energieffektiva alternativet. Förhoppningsvis kan
beräkningarna i detta tidiga skede bidra till att hitta bra

lösningar både i denna utredning och inför den fortsatta
planeringen av anläggningen.
Fokus kommer att läggas på det mest troliga alternativet samt beräkningar på betydande delar som skiljer
sig mellan alternativen, till exempel broar eller tunnlar.

Utfall och beräkningsmetod
Beräkningar kommer att göras med livscykelanalysprogrammet SimaPro. De har dock ännu inte påbörjats.
Resultat kan därmed inte redovisas.
Tanken är att använda projektspecifika mängder och
indata så långt som möjligt och utifrån dessa göra beräkningar i SimaPro. Främst används generella data för material (slipers, banunderbyggnad etc) från erkända databaser (information om specifikt material från specifik
leverantör kommer inte att letas fram) eller från EPD:er
för Botniabanan. Både Botniabanan och denna järnväg
är enkelspårig järnväg, vilket underlättar användning av
Botniabanans resultat.

Beroende på noggrannheten i kalkylen inom järnvägsutredningen görs beräkningar med det underlag som
finns. Eftersom detta är en järnvägsutredning så
kommer det att vara en relativt stor osäkerhet i kalkylerna, men förhoppningsvis kan särskilt krävande sträckor
eller lösningar identifieras. Schablonmässiga beräkningar görs då utifrån sträckan av olika anläggningstyper
(spår, bro, tunnel mm) Norrbotniabanan.
Om siffror används från Botniabanan görs en utvärdering av det materialet i jämförelse med detta projekt och
en beskrivning över likheter och skillnader mellan projektens förutsättningar. Kortfattat beskrivs osäkerheter
till följd av detta.
Redovisning till MKB görs på lämpligt sätt. Resultatet
kommuniceras inom projektet för att kunna ta hänsyn
till detta i det fortsatta arbetet, vilket förhoppningsvis
leder till energieffektiva lösningar.

Erfarenheter/råd till framtida projekt
Projektet är inte kommit så långt ännu att det finns
några resultat att dela med sig av. Erfarenheter från
andra projekt tas dock gärna emot.

Liknande projekt i Trafikverket
Projekt Förbifart Stockholm har gjort LCA beräkningar
inför beslut om tillåtlighet, redovisas i Vägverket, E4
Förbifart Stockholm, komplettering tillåtlighet, PM
En redovisning av beräknad energiåtgång och beräknad mängd klimatgaser under drifttid och byggtid
2009−01−16. Projektet kommer också att arbeta med ett
norskt koncept ”miljöbudget” för att successivt förfina
sina LCA analyser vartefter mer specifika indata blir
tillgängliga.
Ett annat projekt som arbetar med LCA är järnvägsplan
Flackarp−Arlöv.
I Skellefteåprojektet (vägutredning) görs jämförelser
mellan olika vägalternativ och energiåtgång och Co2
påverkan beräknas m LCA metod.

Projektnamn:

Kontakt:

Järnvägsutredning Sundsvall–Härnösand

Trafikverket, Investering, Teknik och miljö:
Birgitta Aava-Olsson, telefon: 072−734 43 60
birgitta.aava-olsson@trafikverket.se

Projektledare:
Marie Svahn, PRåb

Trafikverket, 781 89 Borlänge.
Telefon: 0771−921 921. Texttelefon: 010-123 50 00.
www.trafikverket.se

Annika Häger, telefon: 070-762 24 50
annika.hager@trafikverket.se

Ett informationsblad från Trafikverket, mars 2012

trv 2010/67573

Verksamhetsområde Investerings koldioxidsprojekt 2011;

Nytt dubbelspår Skutskär−Furuvik
Modell för upphandling med avseende på andel förnyelsebart bränsle
Projektet handlar om att bygga dubbelspår på
sträckan Skutskär−Furuvik. Sträckan är ca 5
km lång och är den enda kvarvarande sträckan med enkelspår mellan gamla Uppsala och
Gävle. Spåret byggs som nysträckning i jungfrulig mark. I projektet ingår även att bygga
om en del av Väg 76 som kommer att korsa
det nya dubbelspåret.

•

Risk för tekniska problem för fordonen (för såväl
motor, efterbehandlingsutrustning som tex slangar,
packningar mm och i synnerhet för äldre fordon
och för högre andel förnyelsebart bränsle än 7 %)

Någon upphandling av entreprenader har ännu inte
skett, men målsättningen har varit att ta fram en
mervärdesmodell och beräkningsmetod i upphandlingsskedet kopplat till andel förnyelsebart bränsle.

•

Det kan vara svårt att få tag i förnyelsebart bränsle
lokalt (specialbeställning kan krävas)

•

Förnyelsebara bränslen kan ge upphov till andra
negativa miljöeffekter (t ex ökade partikelutsläpp,
NOx mm)

•

Alla förnyelsebara bränslen är inte bättre
CO2-mässigt.

Utfall och beräkningsmetod
Arbetet har bedrivits genom att undersöka förutsättningarna, och möjligheterna för att kunna använda och
genomföra mervärdesmodellen samt ta fram en möjlig
beräkningsmetod för koldioxidminskningen. Genom att
nyttja en mervärdesmodell kan entreprenören själv
styra hur stor andel förnyelsebart bränsle som de
bedömer är rimlig och som de därmed kan leva upp till.
Genom att öka andelen förnyelsebart bränsle och
därmed minska andelen diesel minskar koldioxidutsläppet från entreprenaden.
Arbetet har avgränsats till att modellen ska vara möjlig
att genomföra i just detta projekt med de förutsättningar
som råder på denna plats. Enbart tunga fordon och
arbetsmaskiner har varit föremål för kravdiskussionen
eftersom de lätta fordonens (personbilar) andel av
drivmedelsförbrukningen i entreprenaden är väldigt
liten.
Den totala kostnaden för drivmedel i entreprenaden
utgör en mycket begränsad andel av entreprenadens
totala kostnad, detta innebär att ett mervärde i det här
fallet skulle bli tämligen verkningslöst och utan drivkraft. Projektet övergick därför till att istället försöka
formulera ett kontraktskrav på en viss andel förnyelsebart bränsle.

Vilken andel förnyelsebart bränsle är rimlig som
kontraktskrav och möjlig att genomföra i praktiken?
Det finns flera osäkerheter kopplade till att uppnå syftet
med kravet t ex:

Ovanstående punkter och deras eventuella merkostnader har föranlett att något skarpt kontraktskrav på en
viss andel förnyelsebart bränsle inte kommer att ställas i
detta projekt.
Projektet har även studerat Miljöstyrningsrådets krav på
förnyelsebara bränslen men funnit att dessa krav inte är
tillämpbara i en markentreprenad utan är mer anpassade för när krav ställs direkt på en upphandling av
bränsle/bränslepumpar.
För att kunna beräkna ett jämförelsealternativ har antagandet gjorts att om varken mervärden eller krav på
andel förnyelsebart bränsle ställs så skulle diesel MK1,
i enlighet med Trafikverkets generella miljökrav,
användas.
För att beräkna hur mycket koldioxidioxidutsläpp entreprenaderna förorsakar med en viss andel förnyelsebart bränsle så måste entreprenören dokumentera
förbrukningen av drivmedel, såväl förnyelsebara som
övriga. Koldioxidutsläppen beräknas sedan mha
Trafikverkets omvandlingsfaktorer (kg CO2 eq/l bränsle).
Koldioxidutsläpp [kg] =
bränsle [l]* omvandlingsfaktor [kg/l]

Tabell 1 Omvandlingsfaktorer, inklusive produktion och
distribution av bränsle
Bränsle [l]

[kg CO2 eq/l bränsle]

Bensin (E5)

2,66

Diesel (B4, MK1)

2,97

E92

0,51

E85 (svensk mix)

0,9

RME (biodiesel)

1,69

Ren bensin

2,76

Ren diesel

3,04

En motsvarande beräkning utförs för jämförelsealternativet, dvs om enbart diesel MK1 hade nyttjats för allt
utfört arbete. Här är det viktigt att tänka på att volymen
av förbrukat bränsle varierar mellan olika bränsleslag.
Med kunskap om bränsleförbrukningen för de båda
alternativen kan förändringen räknas ut. Skillnaden
mellan de två beräkningarna visar hur stor koldioxidminskningen blev.
Koldioxidutsläpp [kg] förändring =
Koldioxidutsläpp [kg] före - Koldioxidutsläpp [kg] efter
Mervärden
Ett mervärde är det ekonomiska värde som tillmäts de kvalitativa egenskaper
som, vid sidan av anbudssumman, bedöms vid utvärdering av anbud enligt
principen ”det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet”.
Beställaren ska klargöra kriteriernas ekonomiska betydelse i uppdraget och
vara beredd att anta ett anbud med ett högre pris om önskade mervärden
erbjuds.
Trafikverket måste således ta ställning till hur mycket extra man kan betala
för ett anbud.
Modellen bygger på att beställaren listar kvalitativa egenskaper, som ger mervärde för kontraktsföremålet. Man kan välja att ange flera nivåer för respektive
kriterium och varje nivå åsätts ett ekonomiskt värde. I anbud anger anbudsgivare vilka av dessa mervärden de erbjuder och på vilken nivå. I anbudsutvärderingen räknas sedan uppnått mervärde av från anbudssumman och
man erhåller en jämförelsesumma. Lägst jämförelsesumma erhåller uppdraget. Modellen medför att anbudsgivaren kan påverka tilldelningen genom
sina erbjudna mervärden. Av denna anledning finns det även texter för vite
avseende bristande mervärdesegenskaper i kontraktsmallarna.

Kontraktskrav
Ett kontraktskrav är ett obligatoriskt krav för uppdraget. Detta krav följs upp
under genomförandet och har ingen påverkan på prövningen av anbudet.

Projektnamn:

Erfarenheter/ råd till framtida projekt
Projektet har inom Trafikverket efterlyst erfarenheter
från andra projekt som har använt sig av mervärden
eller krav på andel förnyelsebart bränsle i entreprenaden. Några sådana erfarenheter har inte hittats.
Rådet till andra projekt är att tidigt fundera över vilket
mervärde (i kronor) som är möjligt i det enskilda fallet
och ifall denna summa kan förväntas generera en
drivkraft för att uppnå förväntat resultat. Det är viktigt
att tidigt få en uppfattning om mervärde överhuvudtaget är rätt väg att gå för att uppnå önskat resultat.
Råd till andra projekt som överväger ett kontraktskrav
är att det kan vara nödvändigt att förena detta med ett
vite. Detta arbete har visat att det kan vara möjligt att
ställa ett kontraktskrav på en viss andel förnyelsebart
bränsle. Det är dock olämpligt ur konkurrenssynpunkt
att välja samma andel (%) som produkter som finns på
marknaden (Preem har exempelvis en produkt med 16%
förnyelsebart). Hänsyn kan även behöva tas till att
andelen förnyelsebart bränsle inte kan vara vara lika hög
vinertid.
Ett alternativ som eventuellt skulle vara möjligt är att
arbeta med bonus, vilket dock kräver en hel del
administration.
”Verksamhetsområde Investerings koldioxidprojekt 2011,
Händelöprojektet”, kontaktperson; Johan Wahrby
070-389 61 87.

Koppling till annan verksamhet i
Trafikverket
Trafikverkets FOI-portfölj 1: ”Ett energieffektivt
transportsystem”.
”Verksamhetsområde Investerings koldioxidprojekt
2011, Händelöprojektet”, kontaktperson; Johan
Wahrby, 070-389 61 87.
”Klimatkrav i upphandling av stål (växlar/räls)”,
kontaktperson; Malin Kotake, 070-724 54 69.

Skede:

Nytt dubbelspår Skutskär-Furuvik

(Upphandling av) byggskede

Projektledare:

Kontakt:

Krister Johansson

Entreprenadform:
Utförandeentreprenad

Trafikverket, 781 89 Borlänge.
Telefon: 0771−921 921. Texttelefon: 010-123 50 00.
www.trafikverket.se

Trafikverket:
Carina Amcoff
Telefon: 010-123 66 33

Ett informationsblad från Trafikverket, mars 2012

trv 2010/67573

Verksamhetsområde Investerings koldioxidsprojekt 2011;

Nytt dubbelspår Skutskär−Furuvik
Förslag på upphandlingskrav för effektiva transporter samt energieffektivitet i entreprenaden
Projektet handlar om att bygga dubbelspår på
sträckan Skutskär−Furuvik. Sträckan är ca 5
km lång och är den enda kvarvarande sträckan med enkelspår mellan gamla Uppsala och
Gävle. I projeketet ingår även att bygga om en
del av Väg 76 som kommer att korsa det nya
dubbelspåret.
Någon upphandling av markentreprenader har ännu
inte skett, men frågeställningen kopplad till upphand-

lingsskedet har utretts.
Det var av olika anledningar svårt att komma fram till
en ändamålsenlig mervärdesmodell eller fungerande
obligatorisktkrav för att öka andelen förnyelsebart
bränsle i projektet. Se infoblad ”Skutskär-Furuvik,
Modell för upphandling med avseende på andel förnyelsebart bränsle”. Projektet har i stället arbetat med att ta
fram ett förslag på upphandlingskrav som kräver att
entreprenören arbetar aktivit med effektiva transporter
samt energiminimering i entreprenaden.

Karta över nya järnvägssträckningen mellan Skutskär och Furuvik, samt ombyggnad av väg 76.

Utfall och beräkningsmetod
Förslag på formulering till krav:
”Entreprenören ska arbeta med effektiva transporter samt
energiminimering i entreprenaden och upprätta en
skriftlig plan för detta arbete. Minst x aktiviteter i planen
ska genomföras. Redovisning av möjliga energieffektiviseringsåtgärder, inkl identifiering/genomförande av energieffektiviseringsåtgärder, ska ske vid minst 4 tillfällen
under entreprenadens gång. Projektets totala energiminskning [ton CO2 ekv eller KWh] inkl beräkningsunderlag ska redovisas skriftligt i samband med slutredovisningen.”
Formuleringen kan komma att justeras yttterligare i
samband med att upphandlingen utförs.

Erfarenheter/ råd till framtida projekt
Kravet är ännu inte implementerat i någon upphandling.
Med ett relativt öppet krav ges entreprenören möjlighet
att driva frågan utifrån sina erfarenheter och kreativitet,
vilket är i linje med den nya beställarrollen inom
Trafikverket. Detta kan förhoppningsvis leda till att nya
idéer identifieras och i bästa fall testas. Detta kan vara
fördelaktigt jämfört med ett villkor där beställaren styr

Projektnamn:

entreprenören i en bestämd riktning. Eftersom det finns
ekonomiska incitament för entreprenören bör det
kunna fungera. Ett öppet krav måste ha en tydlig drivkraft.
Eventuellt skulle erfarenheter från de energisparprojekt
som drivits för industriell verksamhet (via Energimyndigheten) kunna utgöra goda exempel på att det går
att spara mycket med relativt små insatser/förändrade
vanor.
Ett tillägg till förslaget på krav som tagits skulle kunna
vara att skriva in ett tillägg om att eventuella vinster i
samband med energiminimering ska delas mellan beställare och entreprenör efter en viss %. Sammanfattningsvis är rådet till framtida projekt är att noga fundera
igenom vad man vill uppnå och på vilket sätt detta görs
bäst i det enskilda fallet.

Koppling till annan verksamhet i
Trafikverket
”Projektspecifikation Miljökrav vid upphandling, 201201-16” vilket kommer att utmynna i nya miljökrav vid
upphandling av entreprenader, kontaktperson Sören
Dahlén, 070-724 54 66.

Skede:

Nytt dubbelspår Skutskär-Furuvik

(Upphandling av) byggskede

Projektledare:

Kontakt:

Krister Johansson

Entreprenadform:
Utförandeentreprenad

Trafikverket, 781 89 Borlänge.
Telefon: 0771−921 921. Texttelefon: 010-123 50 00.
www.trafikverket.se

Trafikverket:
Carina Amcoff
Telefon: 010-123 66 33

Ett informationsblad från Trafikverket, februari 2012

trv 2010/67573

Verksamhetsområde Investerings koldioxidprojekt 2011:

Händelö, Norrköping
Krav i upphandling – beräkningsmodell med avseende på andel förnybart bränsle
Projektet omfattar ett nytt spår, Kardonbanan,
från Södra stambanan vid Åby via Malmölandet
och över Motala ström för att ansluta till befintligt spår på Händelö. Projekt Händelö är ett samfinansierat projekt mellan Norrköpings kommun
och Trafikverket, där Norrköpings kommun står
för den större delen av finansieringen.
Våren 2011 beslutades att kommunen skulle handla upp
samtliga markarbeten, medan Trafikverket skulle
handla upp BEST delen (bana, el, signal, tele). I början
av år 2011 pågick en bygghandlingsprojektering och

därför beslutades det att fokus för åtgärder att minska
koldioxidutsläpp skulle vara krav på entreprenören i
upphandlingen.
Sedan tidigare arbetar Norrköpings kommun med utvärderingskrav angående entreprenörens val av bränsle i
entreprenader. Entreprenörer som anger att de kommer
använda förnyelsebart bränsle i anbudet får ett lägre jämförelsepris jämfört med entreprenörer som inte kommer
att göra det. Kommunens krav är mer långtgående än
Trafikverkets krav vad gäller förnyelsebart bränsle.
Därför beslutades det att Trafikverket skulle använda
samma utvärderingskrav som Norrköpings kommun i
BEST upphandlingen.

Norrköpings kommuns utvärderingskriterier vid val av
entreprenör (de olika alternativen vägs mot varandra i
utvärderingen):
•
Av den totala bränsleförbrukningen för tunga
fordon inom entreprenaden används minst 25 %
förnyelsebara bränslen.
•
Av den totala bränsleförbrukningen för lätta fordon
inom entreprenaden används minst 50 % förnyelsebara bränslen.
•

För drift av lätta fordon inom entreprenaden
används endast förnyelsebara bränslen, dvs 100%.

Utfall och beräkningsmetod
För att beräkna utsläppen av koldioxid från entreprenörens fordon och maskiner i en entreprenad har en
beräkningsmodell tagits fram:
Bränsle

Koldioxid
koefficient (kg
CO2/l/m3
bränsle)

Mängden
förbrukat
bränsle
tunga
fordon
(l, m3)

Mängden
förbrukat
bränsle
lätta
fordon
(l, m3)

Koldioxid
utsläpp
tunga
fordon
(kg)

Koldioxid
utsläpp
(kg) lätta
fordon

Bensin (E5)

2,66

0

0

0

0

Diesel (B4)

2,97

0

0

0

0

E92

0,51

0

0

0

0

E85 (svensk
mix)

0,9

0

0

0

0

RME
(biodiesel)

1,69

0

0

0

0

Ren bensin

2,76

0

0

0

0

Ren diesel

3,04

0

0

0

0

Genomsnitt
fordonsgas

1,29

0

0

0

0

Biogas

0,59

0

0

0

0

0

0

Totalt CO2
utsläpp (kg)

Då projektet ej har handlats upp ännu, har inget utfall erhållits och ingen utvärdering har
kunnat göras.

Liknande projekt i Trafikverket
I det parallella projektet Jakobshyttan som är en delsträcka av Godsstråket genom Bergsslagen och som
drivs av samma projektgrupp, utreddes möjligheten att
ge entreprenören en bonus om denne använder förnyelsebart bränsle i samband med entreprenaden.
Utredningen visade att entreprenörer har svårt att använda över 20 % förnyelsebart bränsle i lastbilar, då
lastbilstillverkarnas garantier inte tillåter mer. Vad
gäller maskiner tillåter maskintillverkarna max 7 %
förnyelsebart bränsle. Då vanlig MK1 diesel innehåller
5 % är detta enbart en ökning med 2 %.
I stället för att arbeta med bonus vad gäller förnyelsebart bränsle i projekt Jakobshyttan, togs beslut om att
arbeta aktivt med produktionsplanering genom att
nyttja entreprenörens maskinstyrning. Syftet med detta
är att minimera förflyttningen av massor inom entreprenaden. I samband med bygghandlingsprojekteringen tar
projekterande konsult fram en masshanteringsplan och
en anläggningsmodell som beskriver befintlig terräng
och aktuell entreprenad. I upphandlingen erhåller
entreprenören anläggningsmodellen som denne sedan
nyttjar för att optimera sin produktion genom maskinstyrning.
Maskinstyrning innebär att olika entreprenadmaskiner
styrs av ett eller flera mätinstrument. Maskinstyrningen
kan ske i en dimension (höjd), i två dimensioner (plan)
eller i tre dimensioner (plan + höjd). I projektet kommer
även tiden att lyftas in som en fjärde dimension.
Genom maskinstyrning optimeras nyttjande av maskiner och onödiga transporter av massor förhindras och
bör i teorin minska det CO2-utsläpp som projektet
genererar. I och med att tiden registreras får projektet
en möjlighet att studera maskinernas rörelser och även
en möjlighet att påverka hela projektets upplägg och
rörelsemönster. Frågeställningen är: ”Har man tänkt rätt
och börjar man i rätt ände?”
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Ett informationsblad från Trafikverket, februari 2012
Verksamhetsområde Investerings koldioxidprojekt 2011:

Flackarp−Arlöv LCA beräknad minskning
7 000 ton CO2
SimaPro vid val av teknisk lösning
Järnvägen mellan Lund och Malmö ska byggas
ut från två till fyra spår. På delen Flackarp−Arlöv
pågår för närvarande arbetet med systemhandling och järnvägsplan.
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Syftet med att delta i koldioxidprojektet var bland annat
att utreda om livscykelanalyser (LCA) skulle kunna vara
ett stöd införval av olika tekniska lösningar och byggmetoder kopplat till alternativens utsläpp av CO2.
Observera att teknisk lösning och byggmetod (slitsmur/
konventionell metod) för projektet inte ännu är fastställt.

Livscykelanalyser gjordes för byggande av en järnvägstunnel (tråg) i Åkarp. SimaPro (http://www.simapro.
co.uk/ ) har använts som verktyg. Principer i PCR
2009:03 användes för att göra avgränsningar. Detta är
den standard som ligger till grund när man tar fram en
EPD (miljövarudeklaration) vid järnvägsbygge. Två
tekniska lösningar användes som utgångspunkt: Slitsmursteknik och konventionell teknik. I nuläget har
endast beräkningar gjorts för framställning av material
samt schaktarbete. Inga transporter är medräknade,
varken från eller till bygget. Armering har inte heller
tagits med. Det är enkelt att komplettera beräkningarna
med armering och transportsträckor för materialen när
den informationen finns tillgänglig.
Med beräkningarna gjorda i SimaPro enligt metoden
”Green House Protocol” har den konventionella metoden
större klimatpåverkan än metoden med slitsmur. Metoden räknar ut påverkan i koldioxidekvivalenter.
Metoden med slitsmur genererar strax över 18 000 ton
koldioxidekvivalenter medan den konventionella metoden genererar ungefär 25 000 ton koldioxidekvivalenter,
se figur 1.
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Fossil CO2 eq
Åkarp slitsmur total

Åkarp konventionell total

Jämför 1 p ”Åkarp slitsmur total” med ”Åkarp konventionell total”;
Metod: Greenhouse Gas Protocol V1.01/CO2 eq (kg)/Viktning

Den största påvekan kommer från betongen. Utsläppen
från betongtillverkningen kommer från olika processer
med bland annat diesel, el, olja, vatten och transporter.
Siffrorna för materialens miljöpåverkan i SimaPro
kommer främst från Tyskland och Schweiz.

Bommarna i Åkarp, vy mot öster

Erfarenheter/råd till framtida projekt
Ju fler projekt som LCA-beräknas desto bättre resultat
kommer troligen att kunna erhållas eftersom en bank av
siffror och erfarenheter byggs upp som gör att man kan
förfina materialen och processerna så att de bättre
passar svenska förhållanden. Baserat projektets underlag verkar metoden fungera bra för att få en ungefärlig
uppfattning om storleksförhållanden mellan olika
utsläpp. Det skulle också vara intressant att räkna på
CO2-utsläpp per meter tunnel. För att kunna dra nytta av

den kunskap som SimaPro kan ge är det viktigt att tidigt
få information om vilka material som ska ingå i beräkningarna och ungefärliga mängder. Projektet fortsätter
2012.

Liknande projekt i Trafikverket
Umeåprojektet, vägutredning, kontaktperson LCA Åsa
Lindgren, IVtn, 070-673 40 33.
Förbifart Stockholm, vägplan, Miljöbudget/LCA
kontaktperson Marie Westin, 070-558 66 24.
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